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Od kwietnia PSZOK czynny także w środy

Zmianie uległa siedziba Poczty Polskiej w Boguchwale, która dotych-
czas mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego. Od 8 kwietnia placówka 
będzie funkcjonować w nowej lokalizacji – budynku Miejskiego Cen-
trum Kultury w Boguchwale, Plac Rynek 2.

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 09:00-17:00

piątek: 09:00-20:00
sobota, niedziela i święta: nieczynne

Poczta w nowej siedzibie

W okresie od kwietnia do 
października Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
oprócz sobót w godz. 08:00-16:00, 
będzie czynny również w każdą 
środę w godz. 14:00-18:00 (z wyjąt-
kiem 16 kwietnia).

Ponadto Spółka GOKOM wy-
daje karty PSZOK dla mieszkań-
ców Gminy Boguchwała, którzy 
mają złożoną deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami - jedna karta PSZOK 
jest przydzielana dla jednej nieru-
chomości w zabudowie jednoro-

dzinnej. Mieszkańcy budynków 
wielolokalowych będą mogli ode-
brać karty PSZOK w swoich spół-
dzielniach mieszkaniowych.

Od 1 lipca 2022 r. korzystanie 
z PSZOK będzie możliwe tylko 
z aktywną kartą.
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Bezpieczeństwo publiczne w 2021 roku
 Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia i rozwo-

ju społeczności lokalnej. Działania na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy podsumowała Straż Miejska, 
Policja oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Podczas XLV Sesji 
Rady Miejskiej w Boguchwale sprawozdania za 2021 rok za-
prezentowali Komendant Komisariatu Policji w Boguchwale 
asp. sztab. Grzegorz Oliwa, Komendant Gminny ZOSP RP 
Dariusz Broda oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław 
Korczyński. Przedstawione dane wskazały na poprawę stanu 
bezpieczeństwa w stosunku do roku 2020.

Policja
Komisariat Policji w Boguchwale swoim zasięgiem obej-

muje teren Gminy Boguchwała oraz Gminy Lubenia. Prze-
prowadzono 308 postępowań przygotowawczych i 252 po-
stępowania o wykroczenia.  Policjanci przeprowadzili 1 634 
interwencje na terenie gminy. Odnotowano 4 wypadki dro-
gowe i 188 kolizji, zatrzymano 15 nietrzeźwych kierowców. 
Funkcjonariusze nałożyli 120 mandatów, głównie za zakłó-
canie porządku, spożywanie alkoholu w miejscach zabronio-
nych, czy zakłócania ciszy nocnej. Policjanci zabezpieczyli 14 
wydarzeń na terenie gminy. Na bezpieczeństwo na terenie 
gminy, oprócz stanu kadrowego komisariatu, wpływa rów-
nież sprzęt, którym dysponują policjanci. Dzięki przychylno-
ści Burmistrza Boguchwały oraz Rady Miejskiej komisariat 
otrzymał dofinansowanie na zakup nowego samochodu.

Straż Miejska
Straż Miejska w Boguchwale koncentrowała się na różno-

rodnych działaniach prewencyjnych. Łącznie w 2021 roku 
przeprowadzono kontrole ponad 580 nieruchomości oraz 927 
tzw. miejsc zagrożonych - terenów placówek oświatowych, 
domów kultury, przystanków. Straż wystosowała 427 pisem-
nych poleceń dotyczących m.in. wywozu nieczystości, przy-
łączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, utrzymania po-
rządku lub złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami. 
Sprawcom wykroczeń wystawiono 847 pouczenia oraz 165 
mandatów karnych. Ponadto Strażnicy kontrolowali miejsca 
publiczne przy pomocy 159 kamer.

Ochotnicze Straż Pożarne
Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funk-

cjonujących na terenie Gminy Boguchwała łącznie skupia 400 
członków zwyczajnych, 15 członków wspierających, 25 człon-
ków honorowych i 71 członków Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Przeszkolenie posiada 236 strażaków ratowników, 
w tym 201 ratowników Jednostek Operacyjno-Technicznych. 
Jednostki OSP na swoim wyposażeniu posiadają 16 samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 1 ciężki, 8 średnich, 7 
lekkich oraz 4 przyczepy. 

W porównaniu z rokiem 2020, w ubiegłym roku zanotowa-
no spadek liczby pożarów, natomiast wzrosła liczba niebez-
piecznych zdarzeń. Strażacy ochotnicy wyjeżdżali 63-krotnie 
do pożarów oraz 219 razy do miejscowych zagrożeń, m.in. 
wypadków drogowych, czy podtopień. Strażacy OSP włącza-
li się także  działania związane z walką z wirusem Covid-19 
w organizację uroczystości państwowych i kościelnych oraz 
zabezpieczali wydarzenia kulturalno-sportowe.

UM
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Nowe mieszkania na wynajem dzięki  
SIM Podkarpacie

25 marca w Spichlerzu w Bo-
guchwale odbyła się konferencja pra-
sowa na temat aktualnego stanu za-
awansowania procesu inwestycyjnego 
SIM Podkarpacie, a także planów spół-
ki na najbliższe miesiące. W spotkaniu 
udział wzięli Prezes Krajowego Zaso-
bu Nieruchomości Arkadiusz Urban, 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Ką-
kol, prezes SIM Krzysztof Mazur, a 
także przedstawiciele gmin, które są 
udziałowcami spółki.

Szacunkowe plany inwestycyjne 
Spółki zakładają wybudowanie blisko 
1200 lokali mieszkalnych. W wyni-
ku działań podjętych przez Spółkę na 
przestrzeni ostatnich miesięcy, proces 
inwestycyjny sześciu projektów dopro-
wadzony został do etapu aplikowania 
o finansowanie.

– Chcemy przede wszystkim za-
dbać o osoby wykluczone z rynku. 
Dużej części społeczeństwa, głównie 
młodych rodzin, nie stać na kredyt 
w banku, zwłaszcza w obecnej sytuacji 
gospodarczej. Jednocześnie, osoby te są 

– mówiąc kolokwialnie – „zbyt bogate” 
na mieszkania socjalne czy komunal-
ne. To właśnie dla nich odpowiednim 
rozwiązaniem będą inwestycje zreali-
zowane w ramach Społecznych Inicja-
tyw Mieszkaniowych – powiedział Pre-
zes KZN, Arkadiusz Urban.

– SIM Podkarpacie ściśle współpra-
cuje z gminą Boguchwała w zakresie   
realizacji prac związanych z budową 
mieszkań z przystępnym czynszem. Na 
początku roku rozpoczęto proces inwe-
stycyjny projektowania 220 mieszkań 
w 3 budynkach wielorodzinnych zloka-
lizowanych w Boguchwale przy zbiegu 
ul. Kasprowicza, Krasińskiego, Mickie-
wicza. Jest to wielki krok w kierunku 
pomocy osobom, których dochody nie 
pozwalają na otrzymanie kredytu hipo-
tecznego. Z jednej strony jest to szansa 
na to by zatrzymać młodych mieszkań-
ców gminy przed migracją do większych 
aglomeracji miejskich, a z drugiej –  na 
pozyskanie nowych mieszkańców gmi-
ny – stwierdził Burmistrz Boguchwały, 
Wiesław Kąkol.

SIM Podkarpacie to spółka zało-
żona przez Krajowy Zasób Nierucho-
mości i siedem podkarpackich gmin. 
Jej nadrzędnym celem jest budowa 
mieszkań przeznaczonych na długoter-
minowy najem, charakteryzujących się 
przystępnym cenowo czynszem. Oferta 
SIM skierowana jest do osób i rodzin 
dysponujących środkami na regularne 
opłacanie czynszu, których dochody 
są zbyt niskie na zaciągnięcie kredytu 
hipotecznego.

21 kwietnia 2022 r. o godz. 
18.00 w Miejskim Centrum Kultury 
w Boguchwale odbędzie się spotka-
nie informacyjne: Budowa miesz-
kań w ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej. Podczas spotkania 
zostaną omówione: 

 ¾ szczegóły budowy budynków 
wielorodzinnych przy zbiegu ul. 
Kasprowicza, Krasińskiego, Mic-
kiewicza w Boguchwale

 ¾ ceny mieszkań
 ¾ zasady i kryteria naboru
 ¾ możliwości dofinansowań
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Wielkie Sprzątanie Gminy Boguchwała
W sobotę 9 kwietnia mieszkańcy Gmi-

ny Boguchwała zbierali śmieci z terenów 
rekreacyjnych, przydrożnych rowów, czy 
brzegów rzek. Wszystko w ramach kolej-
nej edycji akcji Młodzieżowej Rady Miej-
skiej „Wielkie Sprzątanie w Gminie Bo-
guchwała”.

Cenna inicjatywa, która swoim zasię-
giem objęła każdą miejscowość gminy, 
została zorganizowana przez Młodzieżową 
Radę Miejską w Boguchwale, we współ-
pracy z Urzędem Miejskim w Boguchwale, 
Miejskim Centrum Kultury w Boguchwa-
le, Lokalnym Ośrodkiem Kultury „Razem” 
w Niechobrzu oraz Lokalnym Ośrodkiem 
Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. 

Do wspólnej akcji przystąpili również 
radni, sołtysi, szkoły, przedstawiciele róż-
nych organizacji, takich jak koła gospo-
dyń wiejskich, seniorzy, strażacy, a przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy przychodzi-
li całymi rodzinami. Brzeg Wisłoka sprzą-
tali natomiast wędkarze z Koła nr 13 PZW 
w Boguchwale, którzy od kilku lat porząd-
kują tereny w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki. Organizatorzy zapewnili wszystkim 
uczestnikom rękawice ochronne i worki 
na śmieci, a na zakończenie zorganizowa-
ny został poczęstunek.

Akcję wspomogły także szkoły. Od-
pady zbierali licealiści oraz uczniowie 
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szkół podstawowych. Dla przykładu w Woli 
Zgłobieńskiej akcję rozpoczęto pogadanką 
na  temat bezpieczeństwa oraz  celów głów-
nych akcji a następnie  uczniowie wyruszyli 
w  różne rejony wsi, aby zbierać zalegające 
śmieci. Czynny udział w tym przedsięwzięciu 
dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać 
o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

„Akcja przeprowadzona i chociaż pogoda 
niezbyt dopisała to udało się nam posprzątać 
nieco naszą małą ojczyznę. Podziękowania 
kierujemy do Burmistrza Boguchwały Wie-
sława Kąkola oraz Zastępcy Burmistrza Ju-
styny Plachy-Adamskiej, a także do Radnych 
Rady Miejskiej w Boguchwale, pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Boguchwale, któ-
rzy wsparli nas organizacyjnie. Dziękujemy 
także instytucjom kultury z terenu Gminy 
Boguchwała za ugoszczenie nas i zorganizo-
wanie poczęstunku dla uczestników akcji. Je-
steśmy również wdzięczni za aktywny udział 
członków Koła Wędkarskiego w Boguchwale, 
Miejskiej Rady Seniorów oraz dyrektorów 
i nauczycieli ze szkół z terenu całej gminy 
Boguchwała. A przede wszystkim dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom - młodszym i star-
szym, którzy dołączyli do naszej dzisiejszej 
inicjatywy i sprzątali razem z nami” – pod-
kreślali organizatorzy.

fot. UM, MCK, LOK Razem, LOK Wspólnota, 
MRM Boguchwała, SP Wola Zgłobieńska
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Rozpoczęcie budowy S19  
Rzeszów Południe-Babica

4 kwietnia w Racławówce odbyło się 
uroczyste wbicie łopaty pod budowę ko-
lejnego odcinka drogi ekspresowej S-19. 
W uroczystości otwarcia budowy wzięli 
udział Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, Sekretarz Stanu Rafał Weber, 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Ką-
kol, a także reprezentanci Urzędu Mar-
szałkowskiego, Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie, przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz wykonawców inwestycji.

Odcinek, który wybuduje konsor-
cjum Mostostalu Warszawa i Acciony 
to jedna z najciekawszych i najtrud-
niejszych technologicznie budów in-
frastrukturalnych w Polsce. Zadanie 
zakłada budowę tunelu o długości 2 
255 m. Na dziesięciokilometrowym 
odcinku powstanie również sześć 
estakad, dwa wiadukty drogowe, 
bezkolizyjny przejazd nad linią ko-
lejową w ciągu drogi krajowej nr 19. 
Na odcinku od Rzeszowa do Babicy 
wybudowane będą trzy przejścia dla 

zwierząt. W ramach umowy wybu-
dowane zostanie również pierwsze 
w województwie podkarpackim Cen-
trum Zarządzania Tunelem. Inwesty-
cja obejmuje również budowę dwóch 
Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP 
Lutoryż) oraz dwóch lądowisk dla 
śmigłowców Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Wartość prac to ponad 
2,2 mld zł.

UM, Mostostal Warszawa, 
GDDKiA
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Dzień Sołtysa
11 marca obchodziliśmy Ogól-

nopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji 
w boguchwalskim Spichlerzu odbyło 
się spotkanie władz samorządowych 
z sołtysami oraz przewodniczącymi za-
rządów osiedli. Podziękowania za pra-
cę na rzecz swoich lokalnych społecz-
ności oraz za zaangażowanie na rzecz 
rozwoju i poprawy jakości życia całej 
Gminy Boguchwała złożyli Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca 
Burmistrza Justyna Placha-Adamska, 
Skarbnik Gminy Dorota Witek oraz Se-
kretarz Gminy Krzysztof Lassota.

Szczególnym wydarzeniem dla soł-
tysów w Polsce było utworzenie samo-
rządu terytorialnego w 1990 r. Sołtys 
stał się wtedy organem wykonawczym 

jednostki pomocniczej gminy - so-
łectwa. Jest wybierany przez zebra-
nia wiejskie, przysługuje mu ochrona 
prawna taka jak funkcjonariuszom pu-
blicznym. Od 2010 r. sołtysi dysponują 
funduszem sołeckim, z którego mogą 
wspierać lokalne inicjatywy społeczne. 
W całej Polsce funkcję pełni ok. 40 tys. 
sołtysów, w Gminie Boguchwała 9 oraz 
4 przewodniczących zarządów osiedli.

Wszystkim Sołtysom oraz Radom 
Sołeckim z terenu gminy oraz Prze-
wodniczącym i Zarządom Osiedli 
w Boguchwale życzymy pomyślności, 
spełnienia planów oraz wytrwałości i za-
dowolenia z wypełnianych obowiązków.

UM

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu  
Gminy Boguchwała

W zabytkowym Spichlerzu w Bo-
guchwale odbyło się kolejne spotkanie 
władz samorządowych z przedsiębior-
cami z terenu Gminy Boguchwała, 
członkami Klubu Przedsiębiorców 
Gminy Boguchwała oraz przedstawicie-
lami firm, które ulokowały swój kapitał 
w naszej gminie. 

Poruszone zostały tematy obecnej 
sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, 
związanej również z działaniami wo-
jennymi w Ukrainie, prognoz w nad-
chodzącej przyszłości oraz możliwo-
ści rozwoju lokalnego biznesu, w tym 
współpracy samorządu i przedsiębior-
ców na niwie wspólnej promocji.

Burmistrz Boguchwały zaprasza 
przedsiębiorców z terenu do udziału 
w cyklicznych spotkaniach – „śniada-
niach biznesowych”. Chęć udziału pro-
simy zgłaszać pod numerem telefonu 17 
87 55  255, Referat Promocji, Rozwoju 
i Polityki Społeczno-Gospodarczej.

UM
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Nowa poradnia w Boguchwale
24 marca w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale od-

była się inauguracja nowo otwartego oddziału Poradni Spe-
cjalistycznej i Telefonu Zaufania „Arka” prowadzonej przez 
Fundację Auxilium przy wsparciu i współpracy z władzami 
Gminy Boguchwała. Jej poświęcenia dokonał bp Jan Wątro-
ba. Podczas uroczystego otwarcia poradni zaproszeni goście 
mogli usłyszeć wykład Bogny Bieleckiej – psychologa, która 
mówiła o zjawisku techno-wypalenia wśród dzieci. 

Poradnia Specjalistyczna „Arka” udziela bezpłatnej po-
mocy z zakresu psychologii, psychoterapii, prawa, doradztwa 
rodzinnego, terapii uzależnień i specjalizacji pokrewnych 
osobom borykającym się z różnymi trudnościami życiowy-
mi oraz prowadzi telefon zaufania, gdzie każdy będący w po-
trzebie może zostać wysłuchany i uzyskać wsparcie. Uzupeł-
nieniem działalności Poradni Specjalistycznej prowadzonej 
przez Fundację „Auxilium” są działania psychoprofilaktyczne, 
psychoedukacja i edukacja zdrowotna, a także grupy terapii 
i samopomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Gabinet poradni znajduje się na I piętrze Miejskiego Cen-
trum Kultury w pok. 1.05 i czynny jest od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 16:00-20:00. Obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja wizyt pod numerem 17 77 30 809.

www.facebook.com/fund.aux, fot. MCK
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Zaszczep pupila,  
to tylko chwila!

Dodatek osłonowy - informacja dla  
Mieszkańców Gminy Boguchwała

INFORMACJE

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Boguchwale zaprasza do 
składania wniosków o dodatek osło-
nowy. Dodatek przysługuje osobom 
mieszkającym w budynkach wielo-
rodzinnych, blokach i domach jed-
norodzinnych.

Podstawowym kryterium warun-
kującym przyznanie dodatku osło-
nowego jest miesięczny dochód go-
spodarstwa domowego za 2020 r. 
w przeliczeniu na osobę, który nie 
może przekroczyć kwoty 2 100 zł 
miesięcznie dla gospodarstwa jedno-
osobowego oraz 1 500 zł miesięcznie 
na osobę dla gospodarstwa wielooso-
bowego. W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego obowiązuje 
zasada złotówka za złotówkę.

Wnioski można składać w siedzibie 
MOPS w Boguchwale, Plac Ry-

nek 2, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 07:30 do 15:30 lub za 

pośrednictwem ePUAP.

Wysokości dopłat w skali roku 
w ramach dodatku osłonowego:

 ¾ jednoosobowe gospodarstwo 

domowe otrzyma 400 lub 500 zł* 
przy założeniu, że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,

 ¾ gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma 600 lub 750 zł* przy 
założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

 ¾ gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

 ¾ gospodarstwo 6 i więcej osobo-
we otrzyma 1150 zł lub 1437,50 
zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowa-
nia jest uzależnione od źródła ogrze-
wania – wyższa kwota dodatku przy-
sługuje w przypadku gdy głównym 
źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo sta-
łe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe, zasilane węglem lub pa-

liwami węglopochodnymi, wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków, o której mowa w art. 27a ust. 
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowe-
go obowiązywać będzie tzw. zasada 
złotówka za złotówkę. Oznacza to, że 
dodatek ten będzie przyznawany na-
wet po przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekro-
czenia. Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osło-
nowym stanowi, że jedna osoba może 
wchodzić w skład tylko jednego go-
spodarstwa domowego. W przypad-
ku gdy wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego dla gospodarstwa domo-
wego wieloosobowego złożyła więcej 
niż jedna osoba, dodatek ten przy-
znawany jest wnioskodawcy, który 
złożył taki wniosek jako pierwszy.

MOPS

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Kro-
śnie przypomina o konieczności i zasadności szczepień 
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów prze-
ciwko wściekliźnie.

Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiąz-
kowe! Zaszczep też kota. Dlaczego? Szczepiąc swoje zwie-
rzęta domowe chronisz nie tylko je, ale także siebie i swo-
ich bliskich. Wścieklizna jest śmiertelną wirusową chorobą 
ludzi i zwierząt (ssaków).

Pierwsze szczepienia psa powinno nastąpić w terminie 
30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a na-
stępnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia.

Szczepienia realizują lekarze weterynarii świadczący 
usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla 
zwierząt.

Ich wykaz znajdziesz na stronie https://www.poilw.com.pl
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INFORMACJE

Wsparcie ze środków PFRON  
dla osób indywidualnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pracuje na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Skontaktuj się Oddziałem Podkarpac-
kim PFRON i dowiedz się z czego mo-
żesz skorzystać.

„Aktywny Samorząd” -  
złóż wniosek przez SOW!

Informujemy, że w ramach progra-
mu „Aktywny samorząd” Moduł I do 
31 sierpnia br. osoby z niepełnospraw-
nościami mogą składać wnioski o do-
finansowanie kosztów: zakupu sprzętu 
elektronicznego, oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, uzyskania 
prawa jazdy, zakupu wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym, utrzy-
mania sprawności technicznej skutera 
lub wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, zapewnienia opieki dla 
osoby zależnej np. dziecka przebywają-
cego w żłobku lub przedszkolu, zakupu 
protezy kończyny i utrzymania spraw-
ności technicznej posiadanej protezy. 
W ramach Modułu II można uzyskać 
dofinansowanie do kosztów nauki na 
studiach lub w szkole policealnej.

Zachęcamy Państwa do składania 
wniosków za pośrednictwem Systemu 
Obsługi Wsparcia finansowanego ze 
środków PFRON (SOW). Dzięki SOW 
zrobią to Państwo bez wychodzenia z 
domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

Profil Zaufany
Wszystkie osoby z niepełnosprawno-

ściami zachęcamy do założenia Profilu 
Zaufanego na platformie ePUAP. Po-
siadanie Profilu Zaufanego pomaga w 
procesie pobierania nauki, zapewnia nie 
tylko bezpieczny, ale i darmowy dostęp 

do usług publicznych bez wychodzenia 
z domu. Dla osób z niepełnosprawno-
ściami jest dużym wsparciem i ułatwie-
niem życia codziennego. Posiadając 
Profil Zaufany mogą Państwo korzystać 
z SOW oraz innych usług on-line na 
wielu portalach urzędowych.

Kontakt: 17 28 39  318, infolinia 
SOW: 800 889 777
Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilota-
żowe wdrożenie modelu kompleksowej 
rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub 
powrót do pracy” to program przekwa-
lifikowania zawodowego, który zapewni 
Państwu uzyskanie nowych kwalifikacji 
zawodowych. Zapraszamy do projektu 
wszystkich chętnych, którzy: z powodu 
choroby lub urazu mają ograniczoną 
zdolność do pracy w dotychczasowym 
zawodzie, ale jednocześnie są w stanie 
uczestniczyć w rehabilitacji; mają pozy-
tywne rokowania w zakresie przywróce-
nia aktywności zawodowej i uzyskania 
poprawy aktywnego funkcjonowania w 
społeczeństwie; mają motywację do peł-
nego uczestnictwa w życiu zawodowym i 
społecznym; od samego początku biorą 
aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Nasza grupa docelowa to osoby, któ-
re: zakończyły rehabilitację medycz-
ną i mają ustabilizowany stan zdrowia 
(Ośrodki rehabilitacji kompleksowej 
nie są szpitalami i nie prowadzą lecze-
nia specjalistycznego); są w stanie pod-
jąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 
etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji 
kompleksowej; deklarują podjęcie za-
trudnienia, niezależnie od wieku; mają 

różne rodzaje niepełnosprawności. To 
ważne! Nie wymagamy orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności

Każdy z Uczestników projektu bierze 
udział równolegle w trzech modułach. W 
efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifi-
kacje zawodowe, które pozwalają znaleźć 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Co należy zrobić, by zgłosić się do 
projektu? Wypełnij formularz zgłosze-
niowy oraz wniosek o kompleksową 
rehabilitację i prześlij dokumenty zgło-
szeniowe na adres: Oddział Podkarpacki 
PFRON, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów 
z dopiskiem „kompleksowa rehabilita-
cja”. Formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie: https://rehabilitacjakomplek-
sowa.pfron.org.pl. Informacji udziela: 
Agnieszka Ulak, tel. 882 789 258
Centrum informacyjno-doradcze dla 

osób z niepełnosprawnością
W roku 2021 przy Oddziale Podkar-

packim PFRON uruchomiliśmy Cen-
trum informacyjno-doradcze dla osób z 
niepełnosprawnością (CIDON).

W CIDON uzyskają Państwo infor-
macje na temat programów realizowa-
nych przez PFRON, projektów realizo-
wanych przez organizacje pozarządowe, 
obowiązujących systemów orzecznic-
twa, dostępnego wsparcia finansowe-
go i rzeczowego, ulg i uprawnień wy-
nikających z przepisów prawa, a także 
instytucji działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością i wiele innych. 
Zachęcamy do kontaktu z Centrum od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Oddziału, nr tel.: 17 28 39 307, 
Jadwiga Barnaś.

PFRON
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INFORMACJE

Stop Pożarom Traw
Kampania społeczna Państwowej 

Straży Pożarnej „Stop Pożarom Traw” 
trwa od 1 marca do 30 kwietnia 2022 
r. Jej przebieg ze względu na pandemię 
koronawirusa ograniczał się do propa-
gowania w mediach i za pośrednictwem 
portali społecznościowych, bezpiecz-
nego zachowania się w obszarach przy-
rodniczych. Dzięki aktywności oficerów 
prasowych w całym kraju wiedza ta do-
ciera do wielu ludzi.

Przedwiośnie to okres, w którym 
wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk 
i nieużytków. Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc swoje po-
stępowanie chęcią użyźniania gleby. Od 
pokoleń wśród wielu ludzi panuje bo-
wiem przekonanie, że spalenie tra-
wy spowoduje szybszy i bujniejszy 
jej odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Rzeczywi-
stość wskazuje, że wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracalnych, nie-
korzystnych zmian w środowisku 
naturalnym – ziemia wyjaławia się, 
zahamowany zostaje bardzo poży-
teczny, naturalny rozkład resztek ro-
ślinnych oraz asymilacja azotu z po-
wietrza. Do atmosfery przedostaje 
się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla 
ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest 
również przyczyną wielu pożarów, które 
niejednokrotnie prowadzą niestety tak-
że do wypadków śmiertelnych. Rocznie 
w tego rodzaju zdarzeniach śmierć po-
nosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej 
roślinności, która ze względu na wystę-
pujące w tym czasie okresy wegetacji 
stanowi doskonałe podłoże palne, co 
w zestawieniu z dużą aktywnością czyn-
nika ludzkiego w tym sektorze, skutku-
je gwałtownym wzrostem pożarów. Za 
ponad 94% przyczyn ich powstania od-
powiedzialny jest człowiek. W rozprze-
strzenianiu ognia pomaga także wiatr. 
Osoby, które wbrew logice decydują się 
na wypalanie traw, przekonane są, że 
w pełni kontrolują sytuację i w razie po-
trzeby, w porę zareagują. Czasami koń-
czy się to tragedią. W przypadku gwał-
townej zmiany kierunku wiatru, pożary 
bardzo często wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie lasy i za-

budowania. Niejednokrotnie w takich 
pożarach ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Do 16.03.2022 roku w Polsce stra-
żacy interweniowali 9 139 razy przy 
pożarach traw i nieużytków rolnych. 
Niestety, w pożarach, odnotowano trzy 
ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. 
W marcu 2022 roku odnotowano już 
7 422 pożary traw, od soboty 12 marca 
do wtorku 15 marca strażacy gasili 4536 
pożarów traw (w lutym odnotowano 1 
447 pożarów, natomiast w styczniu 208 
pożarów traw). W 2022 roku średni 
czas akcji gaśniczej przy pożarach traw 
to 54 minuty. Podczas akcji gaśniczych 

strażacy zużyli 15 612 m3 wody. Straty 
pożarowe oszacowano na 937,8 tys. zł.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ry-
zykować, muszą również liczyć się 
z konsekwencjami. O tym, że postępo-
wanie takie jest niedozwolone mówi 
m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 
tj. ze zm.):

  art. 124. Zabrania się wypalania łąk, 

pastwisk, nieużytków, rowów, pa-
sów przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i szuwarów.

  art. 131 pkt. 12. Kto (...) wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary – podle-
ga karze aresztu albo grzywny”.

oraz ustawa z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz.U.2021.1275 t.j. ze. zm.):

  art. 30 ust. 3. W lasach oraz na te-
renach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy 
lasu, zabrania się działań i czynno-
ści mogących wywołać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności:

• rozniecania ognia poza miejsca-
mi wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lasu lub nadle-
śniczego;

• korzystania 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 
1971 r. Kodeks wykroczeń 
(Dz.U.2021.2008 t.j. ze. zm.) - 
kara aresztu, nagany lub grzyw-
ny, 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.2021.2345 t.j. ze zm.) sta-
nowi: Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich 
charakter i zazwyczaj duże rozmiary, 
angażują znaczną liczbę sił i środków 
straży pożarnych. Każda interwencja 
to poważny wydatek finansowy. Stra-
żacy zaangażowani w akcję gaszenia 
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym 
samym czasie mogą być potrzebni do 
ratowania życia i mienia ludzkiego w in-
nym miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojadą z po-
mocą na czas tam, gdzie będą naprawdę 
potrzebni.

PSP, fot. OSP Mogielnica
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KRONIKA

Bronisław Kalandyk

Podporucznik Bronisław Kalan-
dyk (1910–1945) żołnierz Armii 
Krajowej i LWP. Poległ żołnierską 
śmiercią na Wale Pomorskim. 

Bronisław Kalandyk urodził się 31  
stycznia 1910 r. w  Racławówce, w  ro-
dzinie Jana Kalandyka (1865–1946) 
i  Zofii Tabaczyńskiej (1869–1953), 
córki Józefa i   Marii Stachowicz. Ka-
landykowe mieli jedenaścioro dzieci. 
Chrzest Bronisława odbył się 2 lu-
tego 1910 r. w   Zabierzowie, a   obo-

wiązki rodziców chrzestnych przyjęli 
Marcin Deręgowski i  Katarzyna Ta-
baczyńska. Na zachowanych foto-
grafiach widzimy Bronisława jako 
członka ochotniczej straży pożarnej 
w  Racławówce. W  1935 r. wcielony 
do wojska przeszedł kurs dywizyjny 
dla podoficerów w Kielcach. Niewie-
le wiadomo o jego udziale w kampa-
nii wrześniowej 1939 r. W czasie oku-
pacji był żołnierzem Armii Krajowej. 
Dnia 23 stycznia 1943  r. ożenił się z   
Zofią Furą, córką Antoniego i  Marii 
Pączków, 4 lutego 1945 r. urodziła się 
im córka Anna Teresa. 

8 stycznia 1944 r. Kalandyk został 
księgowym w  Spółdzielczej Zlewni 
Mleka w  Nosówce. Tuż po przejściu 
frontu i wyzwoleniu Rzeszowa i naj-
bliższych okolic, 2 sierpnia 1944 r. 
zaczyna się nabór a raczej łapanka 
do Ludowego Wojska Polskiego przez 
nowo utworzone Rejonowe Komendy 
Uzupełnień. Po wcieleniu do Wojska 
Polskiego przez RKU w  Rzeszowie 
ukończył szkołę oficerską i  został 
przydzielony do pełnienia służby 
w  16 pułku piechoty 6 Dywizji Pie-
choty. Pułk ten sformowany został 
w   rejonie wsi Baryszówka koło Ży-
tomierza. Jego żołnierze jako pierw-
si wkroczyli 17 stycznia 1945 r. na 
teren centralnych dzielnic Warsza-
wy, forsując po zamarzniętej Wiśle 
od strony Pragi. W dniu 13 grudnia 
1944  r. Kalandyk objął stanowisko 
dowódcy 2 plutonu kompanii cięż-
kich karabinów maszynowych, 3 
batalionu piechoty. W dniu 9 lutego 
1945 r. został ciężko ranny na Wale 
Pomorskim, w lesie Piedetz w rejonie 
miejscowości Rederitz (obecnie 
Nadarzyce), powiat Jastrów. Na sku-
tek odniesionych ran zmarł tego sa-
mego dnia. 

Po zakończeniu działań wojen-
nych, w Nadarzycach utworzono 
cmentarz dla poległych polskich żoł-
nierzy. Po kilku latach ich zwłoki, 
w  tym ppor. Bronisława Kalandyka, 
zostały ekshumowane i  złożone na 
cmentarzu wojennym w  Wałczu-
-Bukowinie. Spoczywa w kwaterze 
IV, rząd 4, mogiła 2. 

Na tym cmentarzu wiecznym 
snem spoczywa m 6080 żołnierzy 
(4390 Wojska Polskiego i  1638 Ar-
mii Radzieckiej). Z tej liczby 4185 

poległych zostało zidentyfikowa-
nych. Dostępne dokumenty mówią, 
że 1879 żołnierzy WP było jeńcami 
obozu Gross Born, mieszczącym 
się wówczas w dzisiejszym Bornym 
Sulinowie.

Opis walk, w  których brał udział 
ppor. Bronisław Kalandyk: Najcięż-
sze walki o  Nadarzyce toczyły się 
w  dniach 5–6 lutego 1945 r. Bitwa 
stała się częścią działań frontowych 
później nazwanych „Operacją Po-
morską”. Był to rejon walk 1 Armii 
Wojska Polskiego dowodzonej przez 
gen. S. Popławskiego. Nadarzyc bro-
niły oddziały dywizji „Märkisch 
Friedland”. Niemcy silnie ufortyfi-
kowali Nadarzyce, przygotowując je 
do obrony jak większość miejsco-
wości w  pasie Wału Pomorskiego. 
Miejscowość Nadarzyce była najsil-
niej umocnionym punktem oporu 
w   systemie obrony. Stanowiła tzw. 
Nadarzyński Rejon Umocniony Wału 
Pomorskiego. W   pasie obrony były 
schrony, żelbetowe i   niedokończo-
ne schrony, jednak dające możli-
wość prowadzenia ognia. Grubość 
żelbetowych ścian wynosiła ok. 210 
cm, a  stropów, dodatkowo wzmoc-
nionych stalowymi belkami–190 cm. 

Zaświadczenie o pracy w Spółdzielczej Zlewni 
Mleka w Nosówce.

Kurs dywizyjny dla podoficerów, Kielce 24 
lutego 1935 r. Po środku Bronisław Kalandyk.

Kapral Bronisław Kalandyk z prawej strony

Metryka chrztu Bronisława Kalandyka z archi-
wum parafialnego w Zabierzowie.



16  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KRONIKA

Po pierwszych walkach na pozycjach 
przesłaniania Wału Pomorskiego 4 
i 6 Dywizja Piechoty (a w jej składzie 
16 pułk piechoty, w  którym służył 
ppor. Bronisław Kalandyk) 3 lute-
go otrzymały zadanie przełamania 
pozycji głównej Wału Pomorskiego. 
Po opanowaniu Sypniewa, Kłomina 
i wyzwoleniu Stalagu II H Gross Born 
(Borne Sulinowo), oddziały 1 Armii 
WP podeszły do Nadarzyc.

Boje o  Nadarzyce początkowo 
prowadziła 6 Dywizja Piechoty, którą 
zluzowała 1 Dywizja wykrwawiona 
bojem o Podgaje. 6 Dywizja uderzała 
od północy jeziora Dobrego w  kie-
runku wsi Nadarzyce. Pas natarcia 
wynosił 15 km. Zofia Fura podczas 
sypania Kopca Józefa Piłsudskiego 
33 Walki o wieś rozpoczął 14 pp, któ-
ry 4 lutego zaatakował prawy skraj 
obrony. Od wschodu uderzał 18 pułk. 
Uderzenie zostało przez Niemców 
odparte. Oddziały polskie zaległy 
i  czekały na podciągnięcie artylerii 
na te kierunki. W tym dniu doszło do 
wymiany ognia między artyleriami 
walczących stron. Polskie moździerze 
ostrzelały artylerię niemiecką. 5  lu-
tego 1945 r. frontalne ataki dwóch 
polskich pułków piechoty (14 oraz 
18  pułku) skończyły się niepowodze-
niem, a  szczególnie zacięte walki to-
czyły się o miejscowy cmentarz, któ-
ry przechodził z rąk do rąk kilka razy. 

Wieś udało się opanować po trzech 
dniach, a najdrożej ten sukces okupił 
18 pułk piechoty, gdzie poległo lub 
zostało rannych 557 żołnierzy i  ofi-
cerów, czyli ponad połowa żołnierzy 
tej jednostki, w  chwili gdy rozpoczął 
się bój o Nadarzyce. Dopiero wsparcie 
rosyjskimi „katiuszami” pozwoliło na 
ich unicestwienie. Użycie tej groźnej 
jak na tamten czas broni pozwoliło na 
zamienienie licznych żelbetonowych 
schronów i umocnień w kupę gruzów. 
Kopuły pancerne bunkrów zostały 
powywracane. Podobnie stanowiska 
bojowe. Las otaczający umocnie-
nia dymił i  wyglądał jakby przeszedł 
przez niego niszczycielski cyklon. 6 
Dywizja Piechoty straciła 513 żołnie-
rzy zabitych, rannych i  zaginionych. 
Opanowanie Nadarzyc nie stanowi-
ło likwidacji obrony niemieckiej. Na 
zachód od Nadarzyc, za rzeką Piławą, 
na ufortyfikowanej linii Niemcy bro-
nili się do 3 marca, mimo uporczy-
wych ataków 3 Dywizji Piechoty i  13 
Pułku Artylerii Ppanc. W czasie walk 
o  Nadarzyce Niemcy wymordowali 
grupę kilkunastu żołnierzy polskich 
wziętych do niewoli. Księga Poległych 
na Polu Chwały 1943–1945 (Wydaw-
nictwo MON, Warszawa 1974) na str. 
303 zawiera krótki wpis: Kalandyk 
Bronisław s. Jana, ur. 1910 r. ppor. 
6  DP, poległ 9 II 1945 r. w  Nadarzy-
cach. (CAW, III – 412/264 str. 77)

Opracował Zdzisław Domino

Zofia Fura, przyszła żona Broniława Kalan-
dyka podczas sypania Kopca Józefa Piłsud-
skiego, wybudowanego w latach 1934-1937 
na szczycie Sowińca w Lesie Wolskim w za-
chodniej częśći Krakowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Racławówce-
-Zabierzowie, lata 30, XX w. Od lewej: Bro-
nisław Kalandyk.

Cmentarz wojenny w Wałczu Bukowinie. 
Spoczywa tu 6080 żołnierzy, w tym 4390  
z Wojska Polskiego i  z 1638 Armii Radziec-
kiej. Z tej liczby  tylko 4185 poległych zostało 
zidentyfikowanych

Tablica na grobie poległych żołnierzy Wojska 
Polskiego. Kwatera IV, rząd 4, grób nr.2. Na-
zwisko ppor. Bronisława Kalandyka trzecie 
od dołu (z błędem).

Bronisław Kalandyk podczas sypania Kopca 
Józefa Piłsudskiego na szczycie Sowińca, w Le-
sie Wolskim w zachodniej części  Krakowa.



17 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

EDUKACJA

Stypendia Gminy Boguchwała  
dla uzdolnionych uczniów

12 marca w Miejskim Centrum Kultury w Bo-
guchwale odbyło się uroczyste wręczenie Stypen-
diów Gminy Boguchwała. 55 uczniów szkół podsta-
wowych oraz liceum otrzymało stypendia za wyniki 
w nauce oraz 5 za wybitne osiągnięcia w nauce.

Ponadto Stypendia Prezesa Rady Ministrów 
otrzymali Sylwia Żurawska i Oliwier Kąkol. Stypen-
dia za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymały Izabe-
la Jachymek (akrobatyka sportowa) i Milena Wiech 
(karate).

Nie zabrakło podziękowań dla dyrektorów gmin-
nych placówek oświatowych. Pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki wręczyli Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol, Zastępca Burmistrza Justyna Pla-
cha-Adamska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Pustelny, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Roz-
woju Społecznego Rady Miejskiej Iwona Pezdan-Śliż, 
kierownik Referatu Oświaty UM Agnieszka Mazur, 
a także Radny Województwa Podkarpackiego Ka-
rol Ożóg oraz przedstawicielka Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, wizytator Jolanta Wasilewska. 

W części artystycznej swoje talenty taneczne 
i muzyczne zaprezentowały dzieci z terenu Gminy 
Boguchwała.

UM
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Nowe technologie - ekrany dotykowe  
w boguchwalskim Liceum

EDUKACJA

Dawno minęły czasy, w których dyżurni 
biegali po kredę i gąbkę do mazania tabli-
cy. Idziemy z duchem czasu. Można na-
wet powiedzieć, że nie tyle „idziemy”, co 
podążamy raźnym i pewnym krokiem. 
Szukamy nowych możliwości, udogod-
nień technicznych, urządzeń, których 
zadaniem będzie nie tylko ułatwienie 
nam pracy, ale także urozmaicenie zajęć 
i wprowadzenie nowoczesnych rozwią-
zań. Człowiek jest istotą stale poszukują-
cą; nie ma dla niego rzeczy niemożliwych 
i nieosiągalnych. Lubimy poznawać i do-
świadczać; jest to naturalne i oczywiste.

W Liceum Ogólnokształcącym z Od-
działami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
pojawiły się w tym roku szkolnym tablice 
interaktywne, które od pierwszej chwili 
wzbudziły wielkie zainteresowanie; nie 
tylko wśród nauczycieli, ale także wśród 
uczniów. Jedni i drudzy stanęli przed wy-
zwaniem: obsługi nowego sprzętu trzeba 
się przecież nauczyć! Nabywanie tako-
wej wiedzy niesie jednak ze sobą sporo 
przyjemności. Przede wszystkim jest to 
działanie, które bardzo mocno integruje. 
Uczniowie i nauczyciele testują możliwo-
ści nowego sprzętu, ucząc się przy tym 
nie tylko teorii, ale także praktycznego 
zastosowania urządzenia.

Część teorii została przekazana na-
uczycielom w trakcie szkoleń, zwią-
zanych z projektem ERAZMUS. No-

woczesne metody nauczania są ściśle 
powiązane z najnowszymi zdobyczami 
techniki. Szkolenia natomiast dają moż-
liwość poszerzenia horyzontów i zadania 
pytań specjalistom z danej dziedziny. Po-
czynione w trakcie zajęć obserwacje to 
olbrzymi kapitał na przyszłość.

Tablice interaktywne w dużej mie-
rze ułatwiają, ale także uatrakcyjniają 
przebieg lekcji. Dają możliwość przed-
stawienia wykresów matematycznych, 
tabel oraz notatek w przystępnej i jasnej 
formie. Nauczyciel nie musi już wybie-
rać między pisaniem na tablicy, a dyk-
towaniem uczniom do zeszytu. Jeden 
ruch wystarczy, aby na tablicy pojawił 
się wybrany fragment notatki, zadanie 
do wykonania lub film odnoszący się 
do poruszanych na lekcji zagadnień. 
Wspomnieć należy także o tym, że za 
pośrednictwem tablicy możemy połą-
czyć się z internetem. Nie potrzebujemy 
do tego celu laptopa ani tabletu.

Tablica interaktywna przydaje się 

nie tylko nauczycielom przedmiotów 
ścisłych, ale również humanistycznych. 
Często znajduje zastosowanie podczas 
lekcji języków obcych.

Wprowadzenie tego rodzaju innowa-
cji przyczynia się do wzmożonej aktyw-
ności uczniów w trakcie zajęć. Co jednak 
bardzo istotne, z czasem   aktywność ta   
nie maleje, a wręcz przeciwnie - wzrasta. 
Nauczyciel wraz z uczniami odkrywa 
nowe funkcje tablicy oraz możliwości 
ich wykorzystania. Lekcje stają się cie-
kawsze; pojawiają się na nich elementy 
zaskoczenia, które absorbują i zwracają 
uwagę uczniów; często do tej pory mniej 
zainteresowanych danym przedmiotem.

Fascynacja nowością i postępem tech-
nicznym od zarania dziejów towarzyszą 
człowiekowi. Lubimy się przyglądać wy-
nalazkom, gromadzić udogodnienia tech-
niczne - jednym  słowem: ułatwiać sobie 
życie. Jesteśmy coraz bardziej otwarci 
na nowe rozwiązania; nie zamykamy się 
w kręgu znanych od lat metod i pojęć. 
LOB  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  
uczniów. Wspólnie tworzymy zgrany, 
pozytywnie nastawiony do świata i do 
ludzi, zespół. Mamy nadzieję, że wprowa-
dzając kolejne innowacje przyciągniemy 
uczniów, dla których nauka to nie tyl-
ko obowiązek, ale również przyjemność 
i nieodzowny element życia codziennego.

LOB

Konkurs „What do you know about English - 
speaking countries?” rozstrzygnięty 

W roku szkolnym 2021/2022 Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale zorganizowało 
autorski konkurs językowy pt.: „What do 
you know about English - speaking coun-

tries?”. Konkurs był skierowany do uczniów 
szkół podstawowych z terenu Gminy Bo-
guchwała i okolicznych jednostek samorzą-
du terytorialnego. Rywalizacja konkursowa 
składała się z dwóch etapów: szkolnego 
i rozgrywki finałowej rozstrzygniętej 25 
marca br. w siedzibie Liceum.

W finale swoje umiejętności zapre-
zentowali reprezentanci 11 szkół: z Bo-
guchwały, Mogielnicy, Lutoryża, Woli 
Zgłobieńskiej, Niebylca i Rzeszowa. 
Uczniowie mieli 75 minut na rozwiąza-
nie zadań o różnym stopniu trudności. 
Obejmowały one zarówno te tradycyjne 

- gramatyczne, jaki i takie nastawione 
na słuchanie oraz czytanie. Wszystkie 
oczywiście związane były treściwo i te-
matycznie z krajami anglojęzycznymi.

Po zakończeniu pracy z arkuszami, Ko-
misja konkursowa wyłoniła zwycięzców. 
Na laureatów czekały nagrody główne, 
a dla wszystkich uczestników upominki. 
Nagrody zostały ufundowane przez: Gmi-
nę Boguchwała, Towarzystwo Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w Boguchwale oraz 
dwa wydawnictwa językowe.

LOB



19 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

Eksperymentalne lekcje  
w Szkole Podstawowej w Mogielnicy
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Pierwsza mobilność kadry „CLIL - nasza szansa 
na przekroczenie granic...” w ramach Erasmus+ 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych siedmioro nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bo-
guchwale uczestniczyło w tygodniowym kursie szkoleniowym 
na Malcie. Kurs miał na celu, zarówno podniesienie umiejętno-
ści i kompetencji - poprzez udział uczestników w kursie języka 
angielskiego, ale także służył zapoznaniu z metodą zintegrowa-
nego kształcenia przedmiotowo-językowego, określaną jako: 
CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Szkolenie odbywało się w Maltalingua English Language 
School w St. Julian’s w ramach realizowanego przez szkołę 
międzynarodowego projektu: „CLIL – nasza szansa na prze-
kroczenie granic...” i zostało sfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji.

Sześcioro nauczycieli: Anna Chruściel, Monika Mlaś-
-Bieniasz, Agata Rąpała, Renata Swianiewicz, Beata Turek 
i Paulina Wziątka wraz z dyrektorem szkoły Bartłomiejem 
Wiszem aktywnie uczestniczyło w codziennych, kilkugodzin-
nych zajęciach prowadzonych przez ekspertów - lektorów 
m.in z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowym, cennym 
doświadczeniem była możliwość prowadzenia konwersacji 
w języku angielskim i wymiany doświadczeń, zarówno z na-
uczycielami ze szkół o różnych poziomach kształcenia, jak 
i przedstawicielami innych zawodów. Zwieńczeniem tygo-
dniowego pobytu na kursie było uzyskanie Certyfikatu.

To pierwszy etap mobilności w zakresie rozwoju zawodo-
wego kadry nauczycielskiej. Kolejne już wkrótce w myśl zasa-
dy: Teachers never stop learning.

SP Boguchwała

W Szkole Podstawowej w Mogielnicy, we wszystkich 
klasach na drugim etapie edukacyjnym, przeprowa-
dzono eksperymentalne i autorskie lekcje z wykorzy-
staniem niedawno zakupionego Wirtualnego Laborato-
rium Chemicznego.

„Empiriusz” to mobilne, samodzielne urządzenie 
z wbudowanym komputerem, wysuwanym panelem 
z profesjonalnymi goglami VR wraz z kontrolerami oraz 
ekranem dotykowym do obsługi urządzenia. Dzięki wy-
korzystaniu nowoczesnej technologii oraz bardzo dobrej 
grafice jest doskonałym cyfrowym odwzorowaniem labo-
ratorium chemicznego, w pełni wyposażonym w odczyn-
niki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt dodatkowy. 
Uczniowie przeprowadzają więc wybrane doświadczenia 
w sposób bezpieczny, a pozostali uczestnicy zajęć obser-
wują ich przebieg na monitorze interaktywnym, ucząc się 
w ten sposób formułować obserwacje i wnioski.

Zakup Wirtualnego Laboratorium Chemicznego „Em-
piriusz” wraz z dotykowym monitorem interaktywnym 
został zrealizowany w  ramach rządowego projektu „La-
boratoria Przyszłości”. W ten sposób Szkoła Podstawowa 
w Mogielnicy stała się jedną z nielicznych placówek oświa-
towych w kraju posiadających tego typu najnowocześniej-
sze urządzenie na europejskim rynku edukacyjnym.

SP Mogielnica
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej Powiatu  
Rzeszowskiego - III miejsce SP w Woli Zgłobieńskiej

11 marca w Zespole Szkół w Kiela-
nówce został rozegrany turniej finałowy 
w piłce siatkowej chłopców.  Podczas 
turnieju reprezentanci szkół z Kiela-
nówki, Boguchwały i Woli Zgłobień-
skiej, zwycięzcy grupowych półfinałów, 
rozegrali spotkania w systemie każdy 
z każdym. Pierwsze spotkanie rozpo-
częło się od zmagań drużyn Boguchwa-
ły i Kielanówki. W pierwszym secie 
drużyna z Kielanówki od początku kon-
trolowała wynik prowadząc kilkoma 
punktami. Jednak role pod koniec seta 
odwróciły się na korzyść Boguchwały, 
która wygrała spotkanie  w setach 2:0. 

Kolejne spotkanie drużyn z Woli Zgło-
bieńskiej i Kielanówki, bardzo wyrównane, 
widać było skupienie na boisku obu dru-
żyn. Wynik spotkania rozstrzygnął się na 
korzyść chłopców z Woli Zgłobieńskiej 2:0. 

Trzeci mecz to spotkanie zespołu 
z Boguchwały i Woli Zgłobieńskiej, 
widać było zmęczenie obu drużyn 
po rozegraniu wcześniejszych me-
czy. Walka na boisku   była   „zażar-
ta” i mogłoby się tylko wydawać, że 
uda się wygrać Woli Zgłobieńskiej 
2:0.W końcówce drugiego seta Wola 
Zgłobieńska prowadząc 24:20 nie 
zdołała przełamać zwycięstwa na swo-
ją stronę i został rozegrany tie-break, 
który zakończył się zwycięstwem siat-
karzy z Woli Zgłobieńskiej.

Drużyna chłopców ze Szkoły Pod-
stawowej w Woli Zgłobieńskiej, po ro-
zegranym półfinale, awansowała do 
rozgrywek finałowych w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej Powiatu Rzeszow-
skiego w piłce siatkowej. Do Krasnego 
przyjechały zakwalifikowane najlepsze 

drużyny z regionu, SP Zaczernie, SP 
Straszydle i gospodarze SP w Krasnem. 
Turniejowi towarzyszył niesamowicie 
wysoki poziom sportowy i emocje.

W pierwszym rozegranym meczu 
przy siatce stanęli SP Wola Zgłobieńska 
i SP Zaczernie. Mecz rozstrzygnięty na 
korzyść drużyny z Zaczernia, która zde-
cydowanie wygrała to pierwsze starcie. 
W drugim meczu Krasne wygrało ze 
Straszydlem. Zawodnicy z Woli Zgło-
bieńskiej w takim układzie musieli po-
walczyć o miejsce III. Widać było peł-
ną mobilizację po naszej stronie, stałe 
fragmenty gry, zagrywka, obrona i atak! 
Udało się, wygrywając w setach 2:0! 
Gratulujemy wszystkim reprezentan-
tom turnieju finałowego.

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska

Uczeń Liceum Laureatem  
XLVIII Olimpiady Historycznej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długo-
letniej tradycji i wysokiej renomie. Olimpiada ta, rokrocznie przyciąga 
najlepszych młodych historyków - uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym roku, miejsce w ścisłej czołówce krajowej wywalczył Oliwier 
Kąkol, uczeń klasy 3c Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Boguchwale – uzyskując tytuł Laureata XLVIII Olimpia-
dy Historycznej. 

Do eliminacji centralnych dopuszczono ponad 100 uczniów z ca-
łej Polski. Zmagania finałowe składały się z trzech uzupełniających się 
konkurencji. Pierwszą – eliminacje pisemne (02.04.2022 r.), przeprowa-
dzono w miastach wojewódzkich. Z kolei 08.04.2022 r. wszyscy olim-
pijczycy, zebrani w Gdańsku, analizowali teksty źródłowe, a 09.04.2022 
r. swoją wiedzę poddawali weryfikacji w eliminacjach ustnych.

Etap centralny zwieńczyła uroczystsza gala (10.04.2022r.), na której 
wręczano laury, dyplomy i nagrody. Gratulujemy uczniowi LOB impo-
nującego osiągniecia i życzymy dalszych sukcesów.

LOB
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KULTURA I ROZRYWKA

Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu

Gminna Droga Krzyżowa

Kilka tysięcy osób uczestniczy-
ło w niedzielny wieczór, 10 kwiet-
nia w Misterium Męki Pańskiej 
w Niechobrzu, pięknym widowisku 
pasyjnym, które po dwóch latach 
przerwy wróciło  do Parafii Matki 
Bożej Nieustającej. W Parku Mat-
ki Bożej przy miejscowym koście-
le zbudowano cztery sceny, które 
przedstawiały Sanhedryn, Świą-
tynię Jerozolimską, Wieczernik, 
Pałac Heroda i Pretorium Piłata. 
W misterium wzięli udział m.in. 
ks. biskup senior Kazimierz Górny 
i ks. biskup Jan Wątroba, ordyna-
riusz Diecezji Rzeszowskiej.

Wierni powędrowali również 
symboliczną drogą krzyżową za 
Jezusem dźwigającym krzyż na 
Golgotę - na scenę ukrzyżowania 
wybrano wzgórze obok parafial-
nego cmentarza w Niechobrzu. 
W zapadającym zmroku, obserwu-
jąc ewangeliczne sceny, uczestnicy 

religijnego widowiska przygotowa-
li się do Wielkiego Tygodnia.

W dwugodzinnym misterium 
wystąpiło 80 osób, głównie miesz-
kańców Niechobrza, którzy przez 
kilkanaście tygodni przygotowywa-
li się do przedstawienia na próbach. 
W całe przedsięwzięcie zaangażo-
wało się ponad 150 osób – m.in. 
strażacy z miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, kobiety z Koła Go-
spodyń Wiejskich i wolontariusze 
budujący scenę. Pomysłodawcą, 
autorem scenariusza i reżyserem 
Misterium jest Tomasz Grzebyk, 
na co dzień historyk, doktorant na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Or-
ganizatorami Misterium są: Parafia 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Niechobrzu, Gmina Boguchwa-
ła oraz Lokalny Ośrodek Kultury 
„Razem” w Niechobrzu.

Źródło: biznesistyl.pl,  
fot. Tadeusz Poźniak

Mimo niesprzyjającej aury, 1 kwietnia we 
wspólne rozważania oraz modlitwę o pokój 
na świecie włączyło się wielu mieszkańców 
naszej gminy podczas Gminnej Drogi Krzy-
żowej pod Krzyż Milenijny w Niechobrzu.

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” 
w Niechobrzu składa serdeczne podziękowa-
nia Księdzu Andrzejowi Sroce, Proboszczo-
wi Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Niechobrzu za sprawowaną eucharystię 
oraz przewodnictwo w drodze krzyżowej. 
Dziękujemy za uczestnictwo i dźwiganie krzyża 
władzom samorządowym Gmina Boguchwała, 
Radnym Rady Miejskiej w Boguchwale, Sołty-
som wraz z mieszkańcami poszczególnych so-
łectw, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów 
"Aktywny Senior" Gminy Boguchwała, przed-
stawicielom Banku Spółdzielczego w Niechob-
rzu, pracownikom LOK „Razem”. 

Asystę i zabezpieczenie Drogi Krzyżowej 
sprawowali strażacy z OSP Niechobrz oraz 
OSP Wola Zgłobieńska. Dziękujemy również 
Straży Miejskiej w Boguchwale oraz policjan-
tom z Komisariatu Policji w Boguchwale, 
a także Panu Marianowi Róg za przygotowani 
stacji Drogi Krzyżowej.

LOK Razem
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Weekend Kobiet
Obchody Dnia Kobiet w Gminie Boguchwała trwa-
ły aż trzy dni. Wszystko za sprawą, organizowane-
go przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, 
Weekendu dla Kobiet.

Weekend dla Kobiet rozpoczęła kobieca sesja fotogra-
ficzna z Agnieszką Koterbą. Podczas sesji w stylu „glamo-
ur” nie brakowało dobrej zabawy i wspaniałej atmosfery.

Drugi dzień upłynął w rytmach tańcach. Mate-
usz Ostrowski wraz z uczestniczkami zaprezento-
wał zmysłowy i ekspresyjny taniec, który był dobrą 
szkołą wdzięku i seksapilu. Podczas maratonu aero-
biku z Barbarą Rzepką wyzwolone zostały pozytyw-
ne emocje, siła i radość. Dzień zakończył się świetną 
zabawą w ramach maratonu zumby z instruktorkami 
Anetą Lisowicz i Katarzyną Inglot.

6 marca odbył się koncert finałowy. Sala widowi-
skowa Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 
wypełniła się po brzegi. Wyjątkowy pokaz akroba-
tyczno-cyrkowy zaprezentowała Beata Surmiak, Ja-
mie Swan i Fabiana Vasquez Jimenez. Nie zabrakło 
muzyki – na scenie wystąpił kwartet smyczkowy Con 
Affetto z zespołem Monk. W MCK odbył się tak-
że wernisaż wystawy „Oblicza kobiety” uczestników 
warsztatów malarskich i instruktora Anny Pacuła-
-Cyzio. Dla każdej Pani został przygotowany drobny 
upominek, a podczas weekendu organizatorzy zebrali 
blisko 3 000 zł na pomoc dla Ukrainy.

MCK
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COP w Walizce

Klub judo „Fight Fun” Nie-
chobrz, wspólnie z Lokalnym 
Ośrodkiem Kultury „Razem” w Nie-
chobrzu oraz Gmina Boguchwałą, 
z okazji Dnia Kobiet, zorganizował 
dwugodzinny maraton fitness. 

Panie pod okiem trenera perso-
nalnego Aleksandry Cieśli wykonały 
zadania w 200%. Po maratonie na Pa-
nie czekały pyszne przekąski serwo-
wane przez restaurację Genius Loci 
- Stary Spichlerz w Boguchwale.

facebook.com/fightfunmichal- 
bartusik

25 marca w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli 
Zgłobieńskiej odbyło się spotkanie pt. „COP w walizce”. Nie 
było ono przypadkowe, gdyż w 2022 roku przypada 85. rocz-
nica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego 
działalność miała wpływ również na Gminę Boguchwała. 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli odwiedziło Bibliotekę, 
by przeprowadzić zajęcia edukacyjne poświęcone dziejom i dzie-
dzictwu COP-u. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej 
wraz z wychowawcami klas. Nie obyło się bez atrakcji. 

Spotkanie z pracownikami Muzeum Regionalnego w Sta-
lowej Woli odbyło się także w siedzibie GBP w Boguchwale. 
Byli wszyscy, którzy na takim spotkaniu być powinni – mło-
dzież z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, seniorzy 
– studenci Uniwersytetu Aktywni Plus w Boguchwale oraz 
regionalni pasjonaci historii. Były również uśmiechnięte pre-
legentki z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, z „walizką 
pełną COP-u”. To multimedialne, edukacyjne zaproszenie do 
nowo powstającego Muzeum Centralnego Okręgu Przemy-
słowego w Stalowej Woli skierowały prelegentki do wszyst-
kich boguchwalskich sympatyków polskiej myśli gospodar-
czej, prezentując w Rezydencji Literackiej wiele ciekawych 
artefaktów o trójkącie bezpieczeństwa i… Stalowej Woli, zwa-
nej w literaturze „dzieckiem COP-u”. 

Zwiedzający tę placówkę muzealną z pewnością chętnie 
poznają 85-letnią historię COP-u, najważniejsze założenia pro-
gramowe rozwijającej się wówczas gospodarki oraz dokonania 
twórców COP-u – polityków, ekonomistów i inżynierów. War-
to z muzealnego zaproszenia skorzystać, bo taki „COP w wa-
lizce” już teraz zapowiada się nader interesująco… A samoloty, 
samochody czy silniki? One także czekają na zwiedzających. 
Oczywiście… w Stalowej Woli. Nie może Was tam zabraknąć…

GBP / Irena Jakubiec
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MOTO SHOW BOGUCHWAŁA - zapowiedź

W weekend 13-15 maja, w Boguchwale 
zagoszczą aż 3 imprezy motoryzacyjne. 
Moto Show Boguchwała połączy kilka 
rajdów: zabytkowy turystyczny, na re-
gularność i sportowy. Imprezie będzie 
towarzyszył także zlot Żarciowozów.

W sobotnie popołudnie 14 maja 
na Rynku Miejskim w Boguchwale, wo-
kół zabytkowego Spichlerza zjadą się 
samochody z wszystkich rajdów. Wokół 
Spichlerza będzie się prezentować wsze-
laka motoryzacja, w  tym samochody 
sportowe nawet serii R5, czy auta wyści-
gowe formuły. Po za tym będą klasyczne 
auta rajdowe oraz  samochody zabytko-
we, w tym przedwojenne. Kulminacją dla 
17. Rajdu Nocy Muzeów będzie Konkurs 
Elegancji, w którym wezmą udział także 
załogi Retro Carpathia. To  widowisko 
poprzedzi honorowy start uczestników 
8. Rajdu Rzeszowiak Hoffman i wyłonie-
nie najszybszej załogi na wspomnianym 
odcinku w Boguchwale. 

Pierwszy z rajdów to Retro Carpa-
thia 2022 - podwójna Runda Mistrzo-

stwa Polski w Historycznych Rajdach 
na Regularność, pierwsza Runda Mi-
strzostw Europy Strefy Centralnej Hi-
storycznych Rajdów na Regularność 
oraz runda kwalifikacyjna Pucharu FIA 
w Historycznych Rajdów na Regular-
ność. Baza rajdu zlokalizowana będzie 
w Boguchwale, skąd zawodnicy wyru-
szą na trasę podzielona na dwa etapy, 
w tym cztery sekcje o łącznej długości 
niemalże 550 km. W zawodach uczest-
niczy 30- 50 załóg, a pojazdy spotykane 
na trasie rajdu to perełki klasyki raj-
dowej, takie jak Renault A110 Alpine, 
Renault R5 Turbo, rajdowy Mercedes 
450SLC, czy modele innych marek typu 

Porsche, BMW, czy Audi.
Podczas weekendu odbędzie się 

również kolejna, siedemnasta edycji 
turystycznego rajdu pojazdów zabytko-
wych - Rajd Nocy Muzeów. W ramach 
wydarzenia odbędzie się rajd pojazdów 
zabytkowych, próba sprawnościowa 
oraz sobotni konkurs elegancji.

Trzecim wydarzeniem Moto Show 
Boguchwała będzie Ogólnopolski Rajd 
Samochodowy - 8. Rajd Rzeszowiak, 
czyli dwudniowe zawody sportowe, 
które są rundą Rajdowych Mistrzostw 
Południa. W ramach rajdu odbędzie 
się wieczorny Prolog o długości 1,65 
km - widowiskowa próba rozgrywana 
w centrum stolicy Gminy Boguchwała. 
Odcinek Super Specjalny zlokalizowany 
w okolicach dworca kolejowego będzie 
jeszcze dwukrotnie przejeżdżany przez 
zawodników w niedzielę. Dodatkowo 
w niedzielę odbędą się zawody KJS.

Szczegóły na stronie:  
www.hoffman.auto.pl
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Sukcesy siatkarzy i siatkarek  
Lubczy Racławówka

Bieżący sezon siatkarski jest bardzo udany dla drużyn SST 
Lubcza Racławówka. Wszystkie trzy zespoły rywalizujące 
w rozgrywkach wojewódzkich zakończyły zmagania z me-
dalami. Dwa z nich wciąż biorą udział w ogólnopolskich tur-
niejach o awans do II ligi.

Siatkarki Lubczy bieżący sezon w rozgrywkach Podkar-
packiej 1. Ligi Kobiet zakończyły na drugim miejscu. Zespół 
w rundzie zasadniczej spisywał się bardzo dobrze i przegrał 
tylko jedno spotkanie, co pozwoliło mu zająć pierwszą pozy-
cję. Dzięki temu Mark-Bud Lubcza była organizatorem Tur-
nieju Finałowego, który rozegrano w hali ZS w Kielanówce. 
W zmaganiach brały udział cztery najlepsze ekipy pierwszego 
etapu rozgrywek. Ostatecznie zespół z Racławówki wywalczył 
srebrne medale, wygrywając z MOSiRem Jasło oraz Marato-
nem Trzciana, a przegrywając z drugą drużyną Developresu 
Rzeszów. Drugie miejsce w rozgrywkach pozwoliło zespołowi 
rywalizować w ogólnopolskich barażach o awans do II Ligi. 
W dniach 8-10 kwietnia siatkarki Lubczy brały udział w Tur-
nieju Półfinałowym w Kętach. Pomimo przegranej z gospo-
dyniami, udało się zajęć drugie miejsce dzięki zwycięstwom 
z ekipami z Kielc i Lublina. W efekcie zespół z Racławówki 
awansował do finału, który rozegrany zostanie w Imielinie.

Sezon 2021/2022 zakończył się dużym sukcesem siatkarzy 
Lubczy. Drużyna z Racławówki rundę zasadniczą zakończyła 
na 2. miejscu, ale w Podkarpackiej 1. Lidze Mężczyzn również 
rozegrano Turniej Finałowy. Zawody odbyły się w Czudcu. 
Ekipa Lubczy spisała się w nich bardzo dobrze. Siatkarze grali 
bardzo zmobilizowani i w końcówkach poszczególnych setów 
przełamywali rywali. Dzięki temu zwyciężyli kolejno z Wi-
słokiem Strzyżów, Marmaxem Czudec i Anilaną Rakszawa. 

W efekcie po raz drugi w historii zdobyli mistrzowski tytuł. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano siatkarza Lubczy 
Pawła Małka. Podopieczni trenera Marka Samolewicza również 
biorą udział w rywalizacji o awans do II Ligi. Lubcza zdołała 
zwyciężyć Turniej Półfinałowy w Połańcu, wyprzedzając 
miejscowy zespół Czarnych, a także Arkę Tempo II Chełm 
oraz GKPS Gorlice. Dzięki temu Lubcza będzie gospodarzem 
Turnieju Finałowego o awans do II Ligi Mężczyzn, który 
odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia w Niechobrzu. 

Złote medale po sezonie 2021/2022 zawisły również na 
szyjach siatkarzy drugiej drużyny Lubczy, złożonej z wielu 
młodych zawodników z terenu Gminy Boguchwała. Druży-
na prowadzona przez trenera Patryka Masłowskiego okazała 
się najlepsza w rozgrywkach Podkarpackiej 2. Ligi Mężczyzn, 
przegrywając w nich tylko jedno spotkanie. 

To najlepszy sezon w historii drużyn siatkarskich Stowa-
rzyszenia Sportowo – Turystycznego „Lubcza”. We wszystkich 
meczach i turniejach zespoły mogły liczyć na głośne wsparcie 
szerokiej grupy kibiców. 
Siatkarki Mark-Bud Lubczy Racławówka: Natalia Baran 
(kapitan), Weronika Mikulska (wicekapitan), Magdalena Ma-
ciej (wicekapitan), Sylwia Pacak, Zofia Mickiewicz, Justyna 
Kosiba, Gabriela Strączek, Alicja Węgrzyn, Aleksandra Ba-
rańska, Ewelina Gomułka, Katarzyna Niedziałek, Aleksandra 
Kalandyk, Małgorzata Flaga, Natalia Murias, Karolina Flor-
czak, Mariola Ciepielowska, trener Maciej Dziedzic
Siatkarze Lubczy Racławówka: Patryk Masłowski (kapitan), 
Mateusz Hołobut (wicekapitan), Grzegorz Kawa, Szymon 
Mędrygał, Jarosław Wnęk, Paweł Małek, Dominik Worosz, 
Bartosz Krztoń, Grzegorz Kasprzyk, Mateusz Tkaczyk, Sta-
nisław Kuśnierz, Radosław Kielar, Dawid Woźniak, Tomasz 
Włodyga, trener Marek Samolewicz 
Siatkarze Lubczy II Racławówka: Maciej Dziedzic (kapitan), 
Konrad Witek (wicekapitan), Kacper Haligowski, Bartosz Te-
nerowicz, Jarosław Wnęk, Karol Kuśnierz, Karol Strączek, To-
masz Żuczek, Bartłomiej Kloc, Jan Kuźniar, Maciej Szalacha, 
Mateusz Tkaczyk, Wiktor Krupa, Sławomir Sarna, Dominik 
Worosz, Gracjan Rebizak, Adrian Grobelny, Mateusz Sochac-
ki, Krzysztof Domagała, trenerzy: Patryk Masłowski, Mateusz 
Holobut. 

SST Lubcza
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