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Apel do mieszkańców  
Gminy Boguchwała.  

Toaleta to nie kosz na śmieci!

Każdego roku pracownicy GO-
KOM Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zato-
rów sieci kanalizacyjnej, które powstają 
przez wrzucone do toalet przedmioty. 
Śmieci wrzucane do toalet mogą do-
prowadzić do cofnięcia ścieków i zala-
nia mieszkania, ogrodu lub ulicy. 

Powstałe awarie są uciążliwe i bar-
dzo szkodliwe dla środowiska natural-
nego, a także powodują duże straty ma-
terialne elementów sieci kanalizacyjnej, 
co przekłada się na wzrost kosztów 
zrzucanych ścieków dla każdego miesz-
kańca. Przypominamy, że toalety nie 
należy traktować jak kosza na śmieci. 

Prosimy o właściwe korzystanie z ka-
nalizacji. Dla przykładu prezentujemy 
zdjęcia rzeczy najczęściej znajdujących 
się w urządzeniach kanalizacyjnych, bę-
dących przyczyną awarii na sieciach.

GOKOM

Do toalety nie 
należy wrzucać:
 ¾ nawilżanych chuste-

czek, ręczników papie-
rowych

 ¾ odpadów medycznych, 
takich jak: strzykawki, 
igły, materiały opatrun-
kowe

 ¾ gazet, szmat, części gar-
deroby

 ¾ niedopałków papiero-
sów, lekarstw, farb oraz 
chemikaliów 

 ¾ materiałów budowla-
nych

 ¾ tłuszczów i olejów
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  Boguchwała - nowa nakładka asfaltowa na osiedlu SM 
Mechanik,

  Boguchwała - pierwszy etap budowy parku pomiędzy 
ul. Słowackiego i Krasińskiego za nami. Kwota inwestycji 
200 000 zł pokryła budowę boiska, części alejek, placu zabaw, 
urządzeń do ćwiczeń, altanki grillowej oraz górki saneczko-
wej. Wykonana została też część nasadzeń oraz zasiana trawa. 
Prace nad parkiem będą kontynuowane w przyszłym roku,

  Wola Zgłobieńska - przebudowa dróg, utwardzenie 
i nakładki asfaltowe: droga 151302R - kolejne 90 m, droga 
151312R (na Kuźnię) – 112 m, droga na dz. 1597 – 95 m, dro-
ga na dz. 1685 – 58 m. Odwodnienie i utwardzenie drogi na 
dz. 1600 (na Piece) – 190 m. Łączny koszt robót: 140 000 zł,

  Zgłobień - druga część parkingu przy budynku Ośrodka 
Kultury - koszt 217 000 zł,

  Racławówka - przebudowa i położenie asfaltu na drodze 
108167R o długości 185 m - koszt 90 000 zł

  Boguchwała - nakładka asfaltowa na ul. Kwiatowej - 
łącznik do ul. Sportowej w Boguchwale - 100 mb, koszt reali-
zacji 50 000 zł, w tym 20 000 zł z funduszu Osiedla Centrum

  Oświetlenie uliczne LED powstało na drogach: Nie-
chobrz - Górny Gościńczyk (5 lamp), Lutoryż droga 108196R 
(18 lamp), Lutoryż Kolonia (3 lampy - dokończenie), Nie-
chobrz - Boguchwała (16 lamp - dokończenie), Racławówka 
Zagrody (9 lamp), Nosówka na działce nr 101 (5 lamp), Mo-
gielnica na działce nr 1804 (8 lamp), Boguchwała ul. Łąkowa 
i Akacjowa (2 lampy - dokończenie). Wartość prac 400 000 zł. 
W realizacji są jeszcze odcinki oświetlenia w Zarzeczu i No-
sówce.

UM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Kolejne gminne inwestycje 2022
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Dofinansowanie na budowę i modernizację  
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

Gmina Boguchwała znalazła się w gronie 16 samorządów, które 
otrzymały dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackie-
go na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Ponad 82 000 zł zostanie przeznaczonych na modernizację dróg w Ra-
cławówce (dz. nr 501/2, 502/2, 503/2, 525/2) i Zgłobniu (dz. nr 1949/4).

Wnioski o dotację na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 145  gmin. Zarząd Woje-
wództwa przeznaczył na ten cel kwotę 15 547 743 zł.

źródło i fot. Podkarpackie

Spółka GOKOM w Boguchwale przypomina, że korzysta-
nie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
będzie możliwe tylko z aktywną kartą PSZOK.

Karty PSZOK są wydawane mieszkańcom, którzy mają 
złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami - 1 karta na 1 nieruchomość/lokal.

Do odbioru karty PSZOK uprawniona jest wyłącznie oso-
ba, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami do Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub 
członek gospodarstwa domowego posiadający stosowne upo-

ważnienie od takiej osoby.
Karty wydawane są:

 z w siedzibie GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Suszyc-
kich 9, w Biurze Obsługi Klienta - od poniedziałku do piąt-
ku, w godz.: 07:00-15:00,

 z w PSZOK w Boguchwale, ul. Kwiatkowskiego 4 - tylko 
w soboty, godz.: 08:00-16:00.
Pierwsza karta jest bezpłatna. W przypadku zgubienia lub 

zniszczenia, koszt wydania kolejnej wynosi 40 zł.
GOKOM

Korzystanie z PSZOK tylko z aktywną kartą

W okresie wakacyjnym Rada Miejska w Boguchwale obra-
dowała na trzech sesjach. Podczas XLIX sesji Rada podjęła m.in. 
uchwałę w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace 
konserwatorskie i restauratorskie siedziby Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boguchwale, dawnego spichlerza, elementu zespo-
łu pałacowo-parkowego. Ponad 176 000 zł zostało przeznaczo-
ne na przeprowadzenie prac w zakresie m.in. więźby i pokrycia. 
Podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Boguchwała-Centrum, która miałaby polegać głownie na powsta-
niu zabudowy usługowej w pobliżu spichlerza na Rynku Miejskim 
oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje lo-
kalizację cmentarza w rejonie ul. Mickiewicza. Podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Boguchwała. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Boguchwała, który umożliwi m.in. przyznanie wyższego stypen-
dium większej grupie uczniów. Rada wysłuchała raport z realizacji 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2021 rok.

Podczas L sesji Rada Miejska wprowadziła zmiany w budże-
cie gminy. Zmiany związane były z planowaną realizacją projektu 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w Lutoryżu i Zarzeczu, a także ze zwiększeniem 
wydatków związanych z budową i modernizacja dróg gminnych, 

oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz budową Pod-
miejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Zwiększona została kwota dotacji 
dla OSP Racławówka na zakup samochodu oraz kwota wydatków 
z tytułu budowa przedszkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj, 
wynikająca z procedur przetargowych. Zwiększone zostały również 
kwoty z tytułu dotacji otrzymanych z Narodowego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realiza-
cję programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach LI sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet w związku z planowana 
realizacją remontu drogi gminnej 108189R w Mogielnicy i Nie-
chobrzu oraz remontu drogi nr 151502R w Niechobrzu w kwocie 
1 000 000 zł, a także budową drogi 03KDL i 02KDL na osiedlu Gaj 
w Boguchwale w kwocie 214 000 zł. Środki na te cele zostaną wy-
datkowane z budżetu  gminy w 2023 roku oraz z dofinansowania 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo Rada wyraziła 
zgodę przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części 
sołectwa Racławówka. Teren przeznaczony do opracowania, poło-
żony po zachodniej stronie drogi ekspresowej S-19, zostanie prze-
znaczony pod lokalizację terenów inwestycyjnych. Ponadto Radni 
podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała, w ramach sporządza-
nia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na 
lata 2023-2030”, dzięki któremu będzie istniała możliwość ubie-
gania się o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unij-
nych i krajowych.

UM
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Budowa przedszkola i żłobka  
w Boguchwale na osiedlu Gaj

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

7 lipca podpisana została umowa na wykonanie robót bu-
dowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przed-
szkola i żłobka w Boguchwale na osiedlu Gaj”, na które Gmina 
Boguchwała otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Koszt inwestycji to 7 798 475,72 zł.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego została firma WOLF Techno-
projekt Sp. z o.o. Umowę z ramienia Gminy Boguchwała, 
w imieniu Burmistrza Boguchwały, Wiesława Kąkola podpi-
sała Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska.

Inwestycja obejmuje budowę budynku przedszkola 
i żłobka oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
u zbiegu ul. Technicznej i ul. Mikołaja Reja. Będzie to obiekt 
dwukondygnacyjny, kryty dachem płaskim, o rzucie opartym 

na planie litery „L” o wymiarach 33,66 x 35,30 m i wysokości 
7,83 m. Powierzchnia zabudowy wyniesie 854,64 m2. Budy-
nek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres inwestycji stanowią również roboty związane z za-
gospodarowaniem terenu, w tym niwelacja terenu, budowa 
drogi wewnętrznej i placu manewrowego, budowa miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych, budowa ciągów 
pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, tarasów przy bu-
dynku oraz placów zabaw dla przedszkola i żłobka, a także 
placu gier zespołowych, ogrodzenia terenu oraz elementów 
małej architektury.

UM

Nowe boiska w Kielanówce i Zgłobniu,  
zmodernizowane boisko w Racławówce

Na mapie Gminy Boguchwała pojawiły się nowe obiek-
ty sportowe. Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyj-
nych w Kielanówce i Zgłobniu oraz modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego w Racławówce została dofinansowana ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizowane 
w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2021.

Głównym celem projektu jest zapewnienie odpowied-
niej, ogólnodostępnej przyszkolnej infrastruktury sportowej 
przeznaczonej na potrzeby zajęć wychowania fizycznego, jak 
również służącej lokalnym społecznościom do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. W ramach inwestycji powstały bo-
iska przyszkolne w Kielanówce i Zgłobniu oraz przeprowa-
dzono remont boiska w Racławówce. Wartość prac wyniosła 
806 640,71 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Kie-
lanówce - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy 

syntetycznej o wymiarach 15x28 m i powierzchni 420 m2. 
W obrysie boiska wyposażonego w piłkochwyty zlokalizo-
wano boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej i koszykówki.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Zgłob-
niu - boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 
26x46 m i powierzchni 1196 m2. W obrysie boiska wyposa-
żonego w piłkochwyty zlokalizowano boisko do piłki nożnej, 
piłki siatkowej i koszykówki.

Remont boiska przyszkolnego w Racławówce - wymiana 
zniszczonej trawy na nową wraz z warstwą wyrównującą, wy-
miana słupków piłkochwytów oraz siatki, wymiana bramek 
do piłki nożnej.

UM
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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Trwają prace remontowe na terenie zespołu  
pałacowo-parkowego w Boguchwale

MOPS w Boguchwale rozdał seniorom  
opaski bezpieczeństwa

W wyniku prac budowlanych dokonywana jest rekon-
strukcja zabytkowej bramy i ogrodzenia dworskiego, otacza-
jącego teren Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale. Wykonywane są wzmocnienia oraz pionizacja 
filarów, na których - po procesie renowacji - zostanie ponow-
nie osadzona brama z inicjałami ZS, na cześć Zenona Suszyc-
kiego, właściciela majątku w Boguchwale, który w 1921 r. 
żona Wanda Suszycka przekazała na rzecz fundacji naukowo-
-rolniczej powołanej w imieniu swoim i nieżyjącego już męża.

Remont przechodzi także budynek Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Boguchwale. Zakres prac obejmuje przede 
wszystkim wymianę konstrukcji i poszycia dachu oraz wy-
konanie nowej instalacji odgromowej, a także remont, kon-
serwację i docieplenie elewacji budynku, przy zachowaniu   
wszystkich jej ozdobnych elementów. 

Realizacja zadania w znacznym stopniu podniesie standard 
usług bibliotecznych świadczonych dla mieszkańców naszej 
Gminy. Środki na modernizację budynku pochodzą z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 500 000 zł oraz z budżetu 
Gminy Boguchwała - ponad 175 000 zł. Zakończenie prac mo-
dernizacyjnych zaplanowano na koniec września br.

UM

Gmina Boguchwała przystąpiła do Programu „Kor-
pus Wsparcia Seniora na rok 2022” i  otrzymała dofinan-
sowanie na zakup „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą 
Teleopieki świadczoną przez całą dobę. W ramach otrzy-
manych środków zakupiono 77 sztuk opasek, które zostały 
oficjalnie przekazane seniorom. 

Opaska posiada asystenta głosowego, dwustronną ko-
munikację głosową, krokomierz, detektor upadku, lokaliza-
tor GPS oraz mierzy w czasie rzeczywistym puls i saturację. 
Wyposażona jest także w przycisk SOS, który łączy się z ca-
łodobowym telecentrum opieki. Do centrum ratunkowego 
przesyłane są  wszystkie pomiary na bieżąco wykonywane 
przez opaskę. Dzięki temu ratownicy zawsze mają komplet 

informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o  interwencji 
w przypadku wciśnięcia przez użytkownika przycisku SOS, 
wykrycia upadku lub w sytuacji zagrożenia życia.

To niewielkie urządzenie przypominające zegarek na rękę, 
dzięki połączeniu z całodobowym centrum monitoringu, 
daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także 
jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczną opiekę i kom-
fortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. To 
bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza dla osób starszych, samot-
nych i schorowanych, gdyż szybkie wezwanie pomocy może 
ocalić ich życie.

MOPS Boguchwała
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INFORMACJE

Dodatek węglowy - informacje

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF  
- nabór uzupełniający do 30 września

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została usta-
wa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), która 
weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r. W związku z po-
wyższym informujemy, że na terenie Gminy Boguchwała 
obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane 
lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008  r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub 
pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo dla gospodarstwa 
domowego 3 000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego 
jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną 
samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo do-
mowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycz-
nym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące 
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku wę-
glowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego 
dla gospodarstwa domowego  wieloosobowego złożyła więcej 
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie 
domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo 
stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw 
stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 
1477).

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguchwale, Plac Ry-
nek 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

UM

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
ogłasza nabór uzupełniający do projektu w zakresie wymiany 
źródeł ciepła pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (gazo-
we kotły kondensacyjne, kotły na biomasę).

Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020  oraz deklaracjami 
samorządów w projektach z zakresu wymiany źródeł ciepła brać 
udział mogą mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmiel-
nik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łań-
cut, Trzebownisko, Tyczyn.
Projekty skierowane są do:
1. Odbiorców „zbiorowych” – spółdzielnia mieszkaniowa, 

wspólnota mieszkaniowa, TBS, właściciele lokali komunal-
nych, tj. gmina, spółki komunalne, komunalne zakłady bu-
dżetowe, itp.

2. Odbiorców „indywidualnych” – właściciele indywidualni 
(prywatni) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Wnioski składane przez mieszkańców Gminy Boguchwała 
przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwa-
le, w godzinach pracy Urzędu. Zasady naboru wniosków znajdu-
ją się pod linkiem: www.rof.org.pl/dokumenty
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Lokalna Strategia Rozwoju na lata  
2023-2029 - spotkania konsultacyjne
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój 

i Innowacja” zaprasza mieszkańców Gminy Boguchwała, Lu-
benia i Świlcza,  tj. lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli 
stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicie-
li samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli 
jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kul-
tury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem 
naszego obszaru na spotkanie konsultacyjne mające na celu wy-
pracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
Miejsca i terminy spotkań:
• Gmina Lubenia - Sala GOK, Lubenia 131 -  8 września 

2022 r. (czwartek) godz. 16:00
• Gmina Boguchwała - Sala konferencyjno-szkoleniowa, 

Plac Rynek 1 Boguchwała - 13 września 2022 r. (wtorek) 
godz. 16.00

• Gmina Świlcza - Sala GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie, 
Trzciana 353c - 14 września 2022 r. (środa) godz. 16.00

• Gmina Boguchwała - Sala konferencyjno-szkoleniowa, 
Plac Rynek 1 Boguchwała - 28 września 2022 r. (środa) 
godz. 16.00

W programie:
1. Rozpoczęcie konsultacji, przywitanie przybyłych miesz-

kańców, podpisanie listy obecności.
2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym 

omówienie spójności tego obszaru.
4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej 

w tworzenie nowej LSR.
5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców 

gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowa-
nie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfry-
zacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze 
szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeń-
stwa oraz wyludniania się  obszaru planowanego do ob-
jęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na 
wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a tak-
że celów LSR.

7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestni-

kami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie 

i zakończenie spotkania.

LGD Trygon 

Wszystkie informacje w zasięgu
ręki dzięki wyszukiwarce połączeń: 

MOBILNOŚĆ

KOMFORT

SZYBKOŚĆ
Rozkłady jazdy i szczegółowe informacje znajdziesz na: www.zgpks.rzeszow.pl
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KRONIKA

79. rocznica mordu na „Ścieżkach”

Podhalańczycy uczcili pamięć  
st. chor. Jana Kiepury

18 lipca 2022 r. obchodziliśmy 79 rocznicę masowe-
go mordu dokonanego przez hitlerowskiego okupanta na 
ludności cywilnej w Woli Zgłobieńskiej, na przysiółku 
„Ścieżki”.

Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Dyrektor Lo-
kalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu Maciej 
Sobotowski złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Pomnikiem 
Pomordowanych w Woli Zgłobieńskiej, a także na zbioro-
wych mogiłach ofiar, które zlokalizowane są na cmentarzu 
w Zgłobniu.

18 lipca 1943 roku okupant hitlerowski dokonał mordu 
ludności cywilnej w Woli Zgłobieńskiej na przysiółku „Ścież-
ki”. Zamordowano wówczas 42 osoby - 26 mieszkańców Woli 
Zgłobieńskiej, jednego mieszkańca Zwięczycy oraz 15 niezi-
dentyfikowanych osób, w tym 5 radzieckich jeńców zbiegłych 
z obozu w Pustkowie.

Pacyfikacja była odwetem za działania jakie były pro-
wadzone przez oddział Gwardii Ludowej kpt. Józef Bieńko 
w maju i czerwcu 1943 roku. Oddział liczący 8 Polaków i 5 
Rosjan dokonywał akcji sabotażowych i likwidacji konfiden-
tów. Na terenie wsi Wola Zgłobieńska, oprócz wymienionego 
oddziału, działała także komórka Armii Krajowej.

Pierwotnie wszyscy zamordowani zostali pochowani 
w mogile pod lasem. W 1944 roku zwłoki ekshumowano 
i przeniesiono na cmentarz parafialny w Zgłobniu. Obecnie 
spoczywają w jednej mogile indywidualnej i czterech mo-
giłach zborowych. Upamiętniając te tragiczne wydarzenia, 
z inicjatywy lokalnej społeczności, w Woli Zgłobieńskiej, 
postawiono obelisk pod lasem oraz pomnik na przysiółku 
„Ścieżki”. Ponadto wydarzenia upamiętnia tablica pamiątko-
wa na kościele parafialnym.

UM

Jak co roku 10 czerwca, żołnierze 1 batalionu strzelców 
podhalańskich, zebrali się w Racławówce, aby uczcić pa-
mięć st. chor. Jana Kiepury, który poległ wykonując zada-
nia służbowe w Afganistanie.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele w Za-
bierzowie. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali na 
cmentarz, gdzie kompania honorowa oddała salwę honorową 
oraz zostały zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.

Plutonowy Jan Kiepura zginął w Afganistanie 10 czerwca 
2013 r. w wyniku wybuchu miny. Do zdarzenia doszło na po-
łudnie od bazy Ghazni, podczas patrolu wykonywanego przez 
żołnierzy plutonu zmotoryzowanego ze składu Zespołu Bojo-
wego CHARLIE. Służbę wojskową pełnił od 2007 r. Zajmował 
stanowisko dowódcy drużyny w 1 batalionie strzelców podha-
lańskich ze składu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rze-
szowie. Był doświadczonym żołnierzem, instruktorem walki. 
Była to wówczas jego druga misja zagraniczna. Wcześniej słu-
żył w Afganistanie podczas VI zmiany PKW. Miał 35 lat. 

Za czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwa-
gą podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 

granicami państwa został pośmiertnie odznaczony przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawaleryjskim Orderu 
Krzyża Wojskowego oraz mianowany pośmiertnie przez Mini-
stra Obrony Narodowej na stopień Starszego Chorążego.

źródło i fot. 1bsp, facebook.com/ZelaznaDywizja
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Zagraniczne szkolenia nauczycieli LOB

EDUKACJA

Nauczanie wiąże się z koniecznością stałego podnosze-
nia kwalifikacji oraz uczestniczenia w kolejnych kursach, 
mających na celu wprowadzanie innowacji pedagogicznych 
zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Boguchwale bierze udział w programach dla nauczycieli, 
które są realizowane nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Program Erasmus+ to okazja do wymiany doświadczeń oraz 
poznania nowych metod kształcenia. Nauczyciele chętnie angażu-
ją się w tego rodzaju aktywności. Wyjazdy sprzyjają pozyskaniu 
wiedzy i nowych umiejętności, ale także integracji uczestników. 
Kursy odbywają się na Malcie, we Włoszech oraz w Wielkiej Bry-
tanii. Czas trwania każdego z nich to dwa tygodnie, podczas któ-
rych kształtowane są nowe umiejętności kadry pedagogicznej. 

Nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w Boguchwale od kilku lat uczestniczą 
w szkoleniach. Kursy są podzielone tematycznie, co sprawia, 
że uczestnicy mają możliwość wyboru szkolenia, które znaj-
duje się w obrębie ich  zainteresowań. 

W latach 2020-2022 nauczyciele LOB-u trzykrotnie brali 
udział w programie Erasmus+. W 2020 roku beneficjentem 
programu został pan Bogdan Maciesowicz. W dniach od 
13.01.2020 do 24.01.2020 uczestniczył w szkoleniach z zakre-
su metodologii nauczania („Methodology & ICT- Tools for 
Teachers Working with CLIL”) w ośrodku na Malcie.

Kolejną osobą, która zdecydowała się na wzięcie udziału 
w programie szkoleń, została pani Bożena Wolano. W dniach od 
21.01.202a do 5.02.2021 brała udział w zajęciach, odbywających się 
w ośrodku szkoleniowym Exectutive Training Institute na Malcie. 
Kurs łączył w sobie aspekty teoretyczne i praktyczne. Jego zasad-
niczym celem było doskonalenie wcześniej nabytych umiejętności 
oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, mających za 
zadanie uatrakcyjnić przebieg zajęć z młodzieżą. 

W tym roku reprezentacja nauczycieli LOB-u okazała 
się już znacznie liczniejsza. W czasie ferii w kursach wzię-
li udział: Zofia Machnicka, Łukasz Bryk, Barbara Binduga, 
Jadwiga Czachor, Tomasz Konowalik i Dariusz Panek. Bar-
bara Binduga realizowała szkolenie z zakresu zastosowania 

technologii w nauczaniu („Technology Enhanced Lear-
ning”). Kurs odbył się na Malcie, w dniach od 14.02.2022 do 
25.02.2022. Pozostali nauczyciele z Liceum w Boguchwale 
przybyli na Maltę tydzień później i pozostali w St. Julian’s 
do dnia 4.02.2022. Łukasz Bryk realizował odrębne szko-
lenie z zakresu metodologii nauczania („Methodology Re-
visited, Revitalised & Re-energised”). Zofia Machnicka, Ja-
dwiga Czachor, Dariusz Panek i Tomasz Konowalik wzięli 
natomiast udział w szkoleniu związanym  z wprowadzeniem 
nowych metod kształcenia (Methodology & ICT-  Tools for 
Teachers Working with CLIL).

W okresie wakacyjnym trójka nauczycieli ponownie od-
wiedziła ośrodek ETI na Malcie. Dorota Kozieł odbywała 
kurs metodyczny, natomiast Łukasz Bryk oraz Alicja Nerc 
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym  użycia nowoczesnych 
technologii w klasie. Z kolei Barbara Binduga, Zofia Mach-
nicka i Agnieszka Mynart miały okazję podziwiać uroki Flo-
rencji, gdzie odbyły kurs dotyczący użycia tabletów, aplikacji 
edukacyjnych oraz mediów społecznościowych w klasie. 

Doświadczenia nabyte w trakcie programu Erasmus+ 
z pewnością przyniosą nam wszystkim wiele korzyści. Dla 
beneficjentów programu była to okazja do poszerzenia wie-
dzy, umiejętności oraz poznania nowych metod kształcenia. 

Kadra pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi w Boguchwale z niecierpliwością 
oczekuje na kolejne kursy realizowane w ramach programu 
Erasmus+.

źródło i fot. LOB
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Nowe metody w edukacji 

Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale to szkoła unikatowa pod wieloma 
względami. Oprócz pedagogiki Marii Montessori szko-
ła oferuje również możliwość nauczania dwujęzycznego. 
Świadoma potrzeb zmieniającej się rzeczywistości kadra 
nauczycielska wychodzi naprzeciw potrzebom czasu oraz 
uczniów. 

Od roku 2019 szkoła realizuje projekt „Nowe metody 
w edukacji” w ramach akcji KA1 programu Erasmus+ „Mo-
bilność kadry edukacji szkolnej”. Nauczyciele wzięli udział 
w zagranicznych kursach i szkoleniach. Projekt obejmował 
doskonalenie umiejętności stosowania pedagogiki Montesso-
ri w praktyce jak również kładł nacisk na rozwój nauczania 
dwujęzycznego w szkole. Cykl szkoleń objął dziewięciu na-
uczycieli różnych przedmiotów. Pomimo pandemii korona-
wirusa, która pokrzyżowała część planów wyjazdowych, uda-
ło się zrealizować wszystkie zaplanowane szkolenia.

Pierwsze szkolenie odbyło się już podczas ferii zimowych 
w roku szkolnym 2019/2020. Wzięło w nim udział troje na-
uczycieli – nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, na-
uczycielka matematyki oraz nauczycielka języka polskiego. 

Szkolenie dotyczyło pedagogiki Montessori oraz jej zastoso-
wania w pracy z uczniami w szkole podstawowej. Dodatko-
wym atutem był fakt, iż szkolenie odbyło się we Włoszech, 
w kraju, w którym pedagogika Marii Montessori miała swój 
początek. Nauczycielki miały okazję nie tylko poznać teore-
tyczne aspekty tej metody ale również miały szansę odwiedzić 
szkołę Montessori w Mediolanie i doświadczyć praktycznego 
zastosowania tej pedagogiki.

Kolejnymi uczestnikami projektu były nauczycielki języka 
angielskiego, które wzięły udział w szkoleniu na Malcie. Kurs 
odbył się podczas wakacji 2020 r. i dotyczył metodyki naucza-
nia języka angielskiego i skupiał się głównie na nauczaniu 
dzieci.  Kurs „The Playground Classroom” miał na celu przed-
stawienie szerokiej gamy aktywności, dzięki którym ucznio-
wie mogą uczyć się języka angielskiego poprzez zabawę. Pod-
czas kursu, nauczycielki otrzymały ogromną dawkę wiedzy 
praktycznej, którą stosują podczas swoich zajęć z uczniami 
szkoły Montessori. 

W październiku 2021 r. kolejna para nauczycieli wzię-
ła udział w szkoleniu „Using Technology in the Classroom” 
w Irlandii. Nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego oraz 
psycholog szkolny miały okazję doskonalić swoją wiedzę na 
temat zastosowania nowoczesnych technologii podczas pra-
cy z dziećmi. Podczas zajęć w szkole Podstawowej Montes-
sori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale uczniowie 
często korzystają z nowoczesnych technologii – każda sala 
wyposażona jest w monitor interaktywny. Ponadto, ucznio-
wie często korzystają z iPadów, które są udostępnione przez 
szkołę. Zdalne nauczanie podczas pandemii koronawirusa 
dało możliwość wykorzystaniu szeregu aktywności, które 
uczniowie wykonywali on-line. Dzięki szkoleniu w Irlandii 
nauczycielki szkoły zdobyły nowe umiejętności w tym zakre-
sie oraz poznały nowe możliwości w zastosowaniu nowocze-
snych technologii podczas swoich zajęć. Dzięki temu, lekcje, 
które odbywają się już stacjonarnie urozmaicone są poprzez 
aktywności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022 
odbyło się kolejne szkolenie. Uczestniczkami były nauczyciel-
ka matematyki oraz wf-u. Celem kursu  „CLIL methodology 
and ICT Tools for Teachers” było podniesienie efektywności 
zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka. Polegał on 
na wprowadzeniu zasad CLIL i analizowaniu technik naucza-
nia, w tym również zastosowanie nowoczesnych technologii 
podczas zajęć. Nauczyciele wrócili wyposażeni w praktyczne 
narzędzia online przeznaczone do pracy z CLIL oraz bogatsi 
o wiedzę dotyczącą pomocy dydaktycznych zaprojektowa-
nych specjalnie do wykorzystania w tej metodzie.

Umiejętności nabyte podczas kursów są już wykorzysty-
wane podczas zajęć. Ponadto, nauczyciele mieli możliwość 
podzielenia się doświadczeniami w pracy z dziećmi  z nauczy-
cielami z innych krajów, którzy również brali udział w tych 
szkoleniach. Dzięki temu projektowi Szkoła Podstawowa 
Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale sta-
ła się jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów. 

Elżbieta Buczyńska
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Kolejne etapy projektu  
„Możesz i Ty! Postaw kropkę nad i!”

Z wizytą studyjną w Szkole Podstawowej  
w Rumunii

17 czerwca 2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej Jan Fularz odbył 
wizytę przygotowawczą w Scoala Gimnaziala Grigore Moisil 
w Galati, w Rumunii, w ramach realizowanego projektu: Mo-
żesz i Ty! Postaw kropkę nad „i”!

Podczas spotkania z dyrekcją szkoły i nauczycielami 
z Rumunii omówione zostały szczegóły programu pobytu 
polskich uczniów w Galati. Projekt zakłada wyjazd grupy 
uczniów wraz z opiekunami do szkoły podstawowej w Rumu-
nii, ukierunkowany na rozwijanie kompetencji wielojęzycz-
ności i współpracy w międzynarodowym zespole. Produktem 
finalnym będzie anglojęzyczny film dokumentujący pobyt 
uczniów z Polski i ich doświadczenia z podróży po Rumunii. 
Przedsięwzięcie jest finansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu POWER.

Wizyta przygotowawcza to część koncepcji budowania 
marki szkoły jako instytucji  wykorzystującej dotacje unijne, 
umożliwiające inwestowanie w rozwój uczniów i wyrówny-
wanie szans edukacyjnych. Dyrektor Szkoły konsekwentnie 
dąży do nadania placówce wymiaru ponadnarodowego. Po 
zainicjowanej w poprzednich latach współpracy ze szkołą 
w Sankt Ingbert w Niemczech, przyszedł czas na wymianę 
doświadczeń ze szkołą w Rumunii.

Mając świadomość, jak duże znaczenie we współcze-
snym świecie ma nabywanie kompetencji miękkich, na-
uka języków obcych i otwartość na obce kultury, dyrektor 
szkoły stałe poszerza sieć kontaktów międzynarodowych 
i pozyskuje nowych partnerów na potrzeby realizacji inno-
wacyjnych projektów edukacyjnych. Zainteresowanie tą od-
mienną  formą edukacji wśród uczniów i ich rodziców jest 

bardzo duże, a udział placówki w programach ponadnaro-
dowych czyni szkołę  konkurencyjną  w stosunku do prężnie 
działających szkół z terenów miejskich. Sam fakt, że szkoła 
realizuje innowacyjne projekty, wysoko oceniane przez ko-
misję Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji, pozwala na jej 
wypromowanie nie tylko w środowisku lokalnym lecz także 
w kraju i za granicą.

Wakacyjne warsztaty językowe
Warsztaty językowe, w których uczestniczyli ucznio-

wie, miały na celu rozwijać umiejętność komunikowania 
się w języku angielskim. Prowadzone były metodami ak-
tywizującymi, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi 
i platform edukacyjnych. Podczas warsztatów uczniowie 
przygotowywali ustną autoprezentację, która zostanie wy-
korzystana 19 września 2022 r. na pierwszych zajęciach 
integracyjnych w Scoala Gimnaziala Grigore Moisil w Ga-
lati w Rumunii. Miła atmosfera i niestandardowy sposób 
prowadzenia zajęć przekładają się na osiąganie założonych 
w projekcie rezultatów. Uczniowie przełamują barierę ko-
munikowania się w języku obcym, wzbogacają słownictwo 
i nabierają pewności siebie.

Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języ-
kach obcych i rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych 
to priorytety określone przez dyrektora szkoły Jana Fularza, 
który dokłada wszelkich starań, aby uczniowie w najlepszy 
sposób zostali przygotowani do kolejnego etapu edukacyjne-
go, a przyszłościowo odnaleźli się na rynku pracy, nie tylko 
w kraju ale i za granicą.

Udział w kursie był całkowicie bezpłatny, finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi 
Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnaro-
dowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 
Każdy uczestnik kursu otrzymał gratisowy pakiet startowy do 
nauki języka angielskiego, który z pewnością przyda się pod-
czas podróży do Rumunii.

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska
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Dni Gminy

Podczas weekendu 11-12 czerwca na terenie 
rynku w Boguchwale świętowaliśmy Dni Gminy 
Boguchwała 2022 - dwa dni bogato wypełnione wy-
darzeniami, koncertami i mnóstwem atrakcji.

Pierwszy dzień obchodów otworzyła uroczysta 
konferencja w sali widowiskowej Miejskiego Cen-
trum Kultury, podczas której Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol zaprezentował najważniejsze zrealizo-
wane inwestycje i projekty, a także przedstawił plan 
dalszych działań, które podejmowane będą na rzecz 
rozwoju Gminy. Na uroczystości, wśród zaproszo-
nych gości, znalazł się Poseł na Sejm RP Krzysztof So-
bolewski. Obecni byli również przedstawiciele samo-
rządów partnerskich naszej Gminy - słowackiej Sniny 
oraz ukraińskich: Trościańca i Rozwadowa. Podczas 
konferencji został przyznany tytuł zasłużonego oby-
watela Gminy Boguchwała, który otrzymał Józef To-
biasz z Niechobrza. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
malarstwa „Plenery Boguchwała 2010-2020”. 

Wieczorne koncerty odbyły się na scenie plene-
rowej. Jako pierwszy w rozrywkowym repertuarze 
wystąpił Chór Deo Gloria z Boguchwały w koncer-
cie „W rytmie tanga”. Następnie odbył się finałowy 
koncert „Sztuki Piękne” w wykonaniu Kwartetu Ob-
session. Było to niekonwencjonalne show, w którym 
artystki przechodziły od  najpiękniejszych utworów 
muzyki klasycznej po  rozrywkowe hity współcze-
snych czasów.  Występowi towarzyszyła dowcipna 
konferansjerka oraz zaskakujące gagi muzyczne z wy-
korzystaniem elementów wokalnych oraz  tanecz-
nych. Po zakończonych koncertach uczestnicy mogli 
wziąć udział w zabawie tanecznej. 

Józef  Tobiasz  
– Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Józef Tobiasz od najmłod-
szych lat aktywnie uczestniczył 
w życiu społeczno-kulturalnym 
Niechobrza i Gminy Boguchwa-
ła na wielu płaszczyznach. Od 
1968 r. był wyróżniającym się 
działaczem stowarzyszenia 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, będąc zrzeszony 
w OSP Niechobrz. Od 1981 r. 
był nieprzerwanie wybierany 
do Zarządu OSP Niechobrz, 
gdzie pełnił różne funkcje: kronikarza, sekretarza, członka zarządu, za-
stępcy prezesa i w 2008 r. objął funkcję Prezesa, którą pełnił nieprzerwa-
nie do 2021 roku. Do ukończenia 65 roku życia aktywnie uczestniczył 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, nie tylko na terenie Gminy Boguchwa-
ła, ale również powiatu i całego województwa podkarpackiego. Był wie-
lokrotnie odznaczany medalami za zasługi dla pożarnictwa w tym Zło-
tym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadanym przez 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Przez cały ten czas angażował 
się w sport pożarniczy poprzez szkolenie drużyn młodzieży, które zdo-
bywały złote medale na zawodach gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich, krajowych i europejskich. Sam jest aktywnym członkiem męskiej 
drużyny pożarniczej   w systemie CTIF, która w lipcu b.r. wywalczyła 
srebrny medal na Olimpiadzie w Słowenii. Józef Tobiasz aktywnie działa 
w Kole Emerytów w Niechobrzu, z ramienia którego sprawował funk-
cję Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale w latach 
2014-2018, a obecnie nadal jest jej członkiem. Zawsze aktywnie włącza 
się w różne inicjatywy na terenie naszej Gminy.
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Boguchwała

Drugi dzień rozpoczął się III edycją Gry Miej-
skiej przygotowaną przez Młodzieżową Radę Miej-
ską w Boguchwale. Rywalizacji drużyn towarzyszyło 
mnóstwo atrakcji i zagadek. W dalszej części wyda-
rzenia, na scenie plenerowej, odbyły się koncerty 
uczestników warsztatów wokalnych Miejskiego 
Centrum Kultury oraz Dominiki Kobiałki, znanej 
z udziału w IV edycji The Voice of Poland. Gwiazdą 
wieczoru była Roksana Węgiel - laureatka programu 
The Voice Kids oraz Konkursu Eurowizji Piosenki 
dla Dzieci, która przebojem wdarła się na polski 
rynek muzyczny i niemal z dnia na dzień zyskała 
ogromne rzesze fanów, co potwierdziły tłumy słu-
chaczy na boguchwalskim rynku. Część koncertową 
zakończył zespół DOC, który wprowadził słucha-
czy w rockowy klimat. Na koniec uczestnicy licznie 
bawili się podczas tradycyjnej zabawy tanecznej na 
płycie rynku, która zakończyła całe wydarzenie.

W całej imprezie nie zabrakło konkursów 
i pokazów dla publiczności w wykonaniu: strong-
manów, cheerleaderek, Teatru Los Fuegos, który 
przygotował warsztaty i pokazy cyrkowe, a na fi-
nał pokaz ognia. Część rekreacyjna skierowana 
była przede wszystkim do młodszych uczestników, 
ale i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Bezpłat-
ny park dmuchańców, animacje na szczudłach, 
postacie bajkowe i kolorowe malunki na twarzach, 
a także pokazy sprzętu pożarniczego OSP z Gminy 
Boguchwała. Dodatkowo, wydarzeniu towarzyszy-
ły: „Kiermasz książki przeczytanej” i zlot motocy-
kli Stowarzyszenia Pasjonatów Motoryzacji Dawnej 
„Pęknięta Szprycha”, „Bezkolizyjni - czyli bezpiecz-
ni” oraz liczne stoiska promocyjne: Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Boguchwale, Klubu Przedsiębior-
ców Gminy Boguchwała, Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Trygon - rozwój i innowacja” oraz 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni 
i Tańca Kompanija w Boguchwale, którego członko-
wie prezentowali jadło regionalne.

Dni naszej Gminy, to czas wspólnego święto-
wania jej mieszkańców i sympatyków. Dziękujemy 
wszystkim za liczną obecność i zapraszamy za rok.

UM, MCK
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Tegoroczna edycja Turnieju Sołectw odbyła się na Stadionie 
„Novi” Nosówka. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje 
wszystkich miejscowości z terenu Gminy Boguchwała tj. Bo-
guchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, No-
sówka, Racławówka, Zarzecze, Zgłobień, Wola Zgłobieńska. 

Zawody rozpoczęły się od Konkursu Kulinarnego dedy-
kowanego dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń 
z terenu Gminy Boguchwała, którego motywem przewodnim 
były warzywa sezonowe. Komisja w składzie: Przewodniczą-
ca Komisji - Justyna Placha-Adamska Zastępca Burmistrza 
i członkowie Komisji: Piotr Pustelny - Przewodniczący Rady 
Miejskiej oraz  Marek Cisek – Radny Rady Miejskiej, oprócz 
potrawy konkursowej oceniała także przygotowanie stoiska. 
Triumfowało tutaj KGW z Mogielnicy, drugie miejsce zaję-
ło KGW z Niechobrza, a trzecie miejsce przypadło paniom 
z KGW Zarzecze. 

Po konkursie kulinarnym rozpoczęły się zawody sporto-
we w kilku konkurencjach: Oda do ziemniaka, Słoń Trąbalski, 
Dwa Plus Jeden, Jak najdalej, Sztafeta oraz konkurencji przy-
gotowana dla Sołtysów – Obowiązki Sołtysa. Zawodom towa-

rzyszyły ogromne emocje, duża rywalizacja ale też mnóstwo 
zabawy i uśmiechu. W tym roku najlepsza okazała się repre-
zentacja Sołectwa Zarzecze, na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna Sołectwa Niechobrz a trzecie miejsce przypadło 
dla Sołectwa Kielanówka. 

Po rozegranych zawodach uczestnikom wydarzenia czas 
umilały zespoły artystyczne działające przy LOK „Wspólnota” 
w Zgłobniu: Zespół Ludowy „Jubilatki” ze Zgłobnia, Zespół 
Folkowy „Ziomki” z Woli Zgłobieńskiej oraz Zespół Ludowy 
„Nosowiany” z Nosówki. 

Następnie odbył się koncert zespołu „Opa Cupa”, który za-
prezentował oryginalny repertuar w stylu bałkańskim. 

Podczas imprezy miał miejsce pokaz Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nosówki, a ponadto najmłodsi mogli z bliska oglą-
dać sprzęt policyjny. Dodatkowymi atrakcjami były także: 
animacje z profesjonalnymi animatorami, zabawy na dmu-
chańcach, malowanie twarzy, warkoczykarnia i możliwość 
pogłaskania alpak. Na koniec wydarzenia odbyła się impreza 
taneczna z zespołem Artis Cover Band.

LOK „Wspólnota”
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Dożynki Gminne 2022
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Tegoroczne Gminne Święto Plonów odbyło się na terenie 
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu. Cere-
moniał dożynkowy rozpoczął się od przekazania symbolicz-
nego bochna chleba - efektu ciężkiej pracy rolników, przez 
Starostów Dożynkowych - państwa Beatę i Józefa Rzepka, na 
ręce Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola. 

Później na scenie zaprezentowały się korowody wieńcowe 
ze wszystkich miejscowości, które przybyły do Niechobrza 
z pięknymi dożynkowymi wieńcami. Nie zabrakło występów 
artystycznych i tradycyjnych humorystycznych przyśpie-
wek. Muzyczną niespodziankę, wspólnie z zespołem Ziomki 
z Woli Zgłobieńskiej, przygotował Burmistrz Wiesław Kąkol. 

Wystąpiły także: Orkiestra Dęta Gminy Boguchwała z Mo-
gielnicy, Kapela Kalina z Lutoryża, Zespół Nosowiany z No-
sówki oraz Zespół Pieśni i Tańca Kompanija z Boguchwały. 
Na scenie wystąpił również zespół Siostrzyczki. Gwiazdą 
wieczoru był zespół InoRos, który wprowadził publiczność 

w góralski klimat. Wieczór zakończyła biesiada z zespołem 
Zvariowani. 

Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli spróbować trady-
cyjnych potraw regionalnych, przygotowanych przez koła go-
spodyń wiejskich z terenu Gminy Boguchwała. Na najmłod-
szych czekały atrakcje takie jak dmuchane wesołe miasteczko, 
zabawy z animatorami, czy malowanie twarzy. 

Organizatorami wydarzenia byli Gmina Boguchwała oraz 
Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu. 

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji wydarzenia, a w szczególności Sta-
rostom Dożynkowym, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Nie-
chobrzu, Kołu Gospodyń Wiejskich z Niechobrza, a także 
jednostkom ochotniczych straży pożarnych z Niechobrza, 
Mogielnicy, Racławówki, Lutoryża i Zarzecza.

UM, LOK „Razem”
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XVIII Międzynarodowy Plener Malarski  
Boguchwała 2022

Już po raz osiemnasty artyści-malarze przybyli do Bo-
guchwały, aby czerpać inspirację do tworzenia swoich prac. 
Założeniem niniejszej inicjatywy jest przybliżenie miesz-
kańcom Gminy Boguchwała współczesnych sztuk plastycz-
nych poprzez twórczość profesjonalnych artystów malarzy 
z polskich, czeskich i słowackich środowisk twórczych.

Malarzami XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskie-
go Boguchwała 2022 byli: Marek Bałata, Elżbieta Białaszek, 
Gabriela Cichowska, Olga Divisova, Józef Franczak, Andrzej 
Grenda, Iwona Jankowska-Mihułowicz, Romuald Kołodziej, 
Andrzej Markiewicz, Anatol Martyniuk, Adam Papke, Grze-
gorz Radziewicz, Lenka Sarova-Maliska, Anna Schumacher, 
Sylwester Stabryła, Iwona Urbańska-Bać, Elżbieta Wesołkin. 
Komisarzem i koordynatorem pleneru był prezes Podkarpac-
kiej Zachęty Jacek Nowak.

W ramach pleneru, 13 sierpnia 2022 r. zorganizowany zo-
stał recital dwóch wybitnych muzyków: Marka Bałaty i Ada-

ma Niedzielina. Podczas koncertu artyści zaprezentowali 
kompozycje do poezji Edwarda Stachury, Czesława Miłosza, 
Jamesa Joyce’a, a także wybrane utwory Czesława Niemena.

W trakcie pleneru przeprowadzono również warszta-
ty malarskie dla dzieci i młodzieży, dzięki którym młodzi 
uczestnicy mogli zrealizować własne zainteresowania arty-
styczne. Warsztaty poprowadził prof. Romuald Kołodziej. 
Całe wydarzenie zostało podsumowane wernisażem wystawy 
poplenerowej - 19 sierpnia 2022 r. w sali widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale.

Organizatorami pleneru była Gmina Boguchwała, Pod-
karpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miej-
skie Centrum Kultury w Boguchwale.

UM, Podkarpacka Zachęta, fot. MCK

KULTURA I ROZRYWKA
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Polsko-ukraińskie warsztaty kulturalne 

KULTURA I ROZRYWKA

Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale oraz ukraińska Gmina Rozwadów realizu-
je wspólnie projekt finansowany z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 
„Współpraca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz 
promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”. 

W dniach 24-26 czerwca odbyło się drugie wspólne wyda-
rzenie w Boguchwale, podczas którego uczestnicy zapozna-
li się ze sobą, wymieniali się doświadczeniami związanymi 
z tradycją, historią i kulturą, omówili również sposoby pro-
mocji swoich miast.
W integracji uczestników pomogły zaplanowane warsztaty tj:

  warsztaty śpiewu z tradycyjnymi obrzędami i sztuka 
opowiadania z Stefanią Buda wraz Zespołem Nosowiany 
z Nosówki,

  warsztaty rękodzielnicze z tworzenia wieńców dożynkowych,
  knitting academy - sztuka wykonywania obrusów i deko-

racji domu,
  warsztaty kulinarne z połączone z wieczorem regional-

nym przygotowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija Boguchwała 
oraz pracowników MCK Boguchwała.

Końcową częścią wydarzenia była konferencja podsumo-
wująca, gdzie uczestnicy mieli okazję podzielić się wiedzą 
zdobytą podczas warsztatów z innymi uczestnikami.

Na warsztaty została zrekrutowana grupa osób w różnym 
wieku i różnych kultur, co pozwoliło zacieśnić więzi pokole-
niowe, zdobyć nowe umiejętności, zachować dziedzictwo kul-
turowe i przekazać tradycję młodym pokoleniom.

źródło i fot. MCK



20  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KULTURA I ROZRYWKA

GRASZ BÓR Festiwal 2022

„Godki Rzesoskie”

W parku linowym „Leśny Tabor” znajdującym 
się na granicy Woli Zgłobieńskiej i Niechobrza, już 
po raz czwarty zorganizowany został plenerowy fe-
stiwal muzyczny „Grasz Bór”, pod hasłem: „Od Sasa 
do lasa!”. Wydarzenie o niepowtarzalnej atmosfe-
rze, w niezwykłych okolicznościach przyrody. 

Podczas wydarzenia wstąpiły zespoły z całej Pol-
ski – zarówno doświadczone, jak i te funkcjonujące 
na scenie od kilku lat.  Podczas trzech dni festiwa-
lu zagrano ponad dwadzieścia koncertów o szero-
kim spektrum gatunkowym - od folku, folk rocka, 
art melancholy, rocka, art rocka, rock n’rolla, rocka 
progresywnego, rocka echonośnego, electro rocka, 
psychodelicznego rocka... przez indie, indie grun-
ge rocka, punk rocka, alternatywnego punk rocka, 
disco punk, grunge, awangardę, cold wave techno 
i psychodeliczny jazz-rock... aż po thrash ambient, 
thrash metal, melodyjny metal punk, nu metal.

Całą imprezę poprowadził nietuzinkowy tercet 
konferansjerów z Teatru Bez Rzędów: Grzegorz Ec-
kert, Jakub Popławski i Jakub Sochacki.

fot. UM, Grasz Bór Festiwal

W Nosówce odbyła się promocja nowego wydawnictwa pt. 
„Godki Rzesoskie”. Autorką publikacji jest regionalistka 
i gawędziarka, Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała - 
Stefania Buda. 

Książka „Godki Rzesoskie” zawiera spisane godki – 
opowiadania i gawędy napisane gwarą, charakterystyczną 
dla regionu rzeszowskiego. Oprócz książki został wydany 
audiobook składający się z 3 płyt CD, na którym zostały 
nagrane zawarte w książce gawędy i opowiadania. W na-
graniu oprócz autorki wzięli udział także członkowie ze-
społu Nosowiany, soliści, dzieci i młodzież. Redaktorem 
prowadzącym  była Anna Wolska – Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Boguchwale, nad korektą tekstu 
czuwała Paulina Piechowicz – pracownik GBP. Nagrania 

wykonał Kamil Nieznański w Miejskim Centrum Kultury 
w Boguchwale. 

Promocja wydawnictwa zgromadziła wielu sympatyków 
tradycji regionalnej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali 
gawędy Stefanii Budy oraz prelekcji prof. Bożeny Ługowskiej. 

Wydawnictwo powstało ze środków Gminy Boguchwała 
w ramach zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego i zostało zrealizowane  przez „Sto-
warzyszenie Kobiet Kultura Razem z Tradycją” oraz ze środ-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

Książka i płyty „Godki Rzesoskie” zostały wydane w  dru-
karni „Triada” w Boguchwale, a egzemplarze publikacji są do-
stępne we wszystkich filiach Gminnej Biblioteki Publicznej.

źródło i fot. GBP
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Cego Franek sie nie łozyniuł 
(Według wspomnień własnych Stefania Buda)

Co to tero nastało? Zynio sie ji rozwodzo, kiepsko sie znajo 
ji łojców sie nie słuchajo. Wsytko pryntko, coroz pryndzy. Dzi-
sio kochany tyn cy ta, a za miesiąc mijo kochanie. Pory same 
sie dobirajo, w internecie sie sukajo, telewizyjo, biura matrymo-
nolne jem pomogajo. Downi jak trza było łozynić syna, córke 
wydać, łojce faktura* rozpytawali, dzie by jako dobro partyja 
była. Sami wybirali ji słali faktura, dzie jem sie wiodziało, zeby 
syna, córke porajuł ji zwiedzioł sie, jakby taki łozynek widzieli. 
Kawalir za zgodom łojców, do wybrany swaty musioł posłać ji 
pytać, cy go przyjmo w konkury ji dopiro móg chodzić som na 
zoloty. Wydać córke nie było takie łocwe*, godali: „Lepi Jaśko-
wi słomianymu jak Kasi złocisty”. Trza było cekać, cy sie komu 
nado ji swaty przyśle, bo posyłać faktora ji rajić było niehuno-
rowo, chyba ze dziewcyna ni miała wziencio, była bidno, miała 
feler* cy najducha*, a ji tak trza było trzymać w tajemnicy, ze sie 
dziewcyne raji*, bo to było nie honor.

Jak sie kawalir nadoł łojcom ji jemu dziewcyna, to były 
zwoływane łosłymby*, taki torg łojców łobojga młodych ło 
majontek kawalira ji wiano dziewcyny. Cynsto zamiast łojców 
na łosłymby przychodziuł z młodym zyniacem mowny cłek, 
cow jimieniu jego łojców wystympowoł.

Jak sie na łosłymbach dogodali, to młodych łojce posyła-
li do ksiendza probosca, na „pocirze”. Ksiondz probosc łod-
pytowali młodych, jak znajo pocirze, przykozania ji biblijne 
zdarzynia. Takie jegzamina musiało kózde zdać, zeby ksiondz 
probosc zgodzili sie na ślub, wpisali ji były głosone przez trzy 
niedziele po kozaniu zopowiedzi. Nie roz sie zdarzało, zwłosca 
kawalirom, ze na pocirze musieli pore razy chodzić do pro-
bosca, nim sie zgodzili na ślub. To było nojgorse. Przez te poci-
rze niejedyn ze strachu do śmierci starym kawalirym siedzioł. 
Franek był juz starym kawalirem, jak go łojce skojarzyli ze sta-
rom pannom Wiktom zpod kościoła, co wziencio nijakiego ni 
miała, bo była chudobno ji jesce Pon Bóg łurody poskompiuł. 
Nojwozniejse, ze chałupe miała, a łojce Franka chcieli się go jak 
nojrychli* z domu pozbyć. Nie chciał sie jucha* zynić ji siedzioł 
łojcom na karku, a jesce mieli córke na wydaniu ji chcieli, zeby 
sie wydała ji w domu łostała, to lo Franka nie było mijsca. Tra-
fioł sie córce gdowiec z chałupom, hale zawdy lepi na stare lata 
być z córkom, niz z niewiada jakom niewistkom*.

Słowe tyz Franek mioł kiepsko. Dobroł se jesce dwóch ta-
kich starych kawalirów jak łon, jak ino mieli za co, w karcmie 
popijali, w karty grali, cygary polili, piwko pili ji nierzodko śli 
przez wieś po północy ze śpiwem:
Nasa gorzołecko, miło kochanecko,
Łutulis mie w fosie, bede społ jak dziecko.
Psy scekały, ludziska sie budzili ji złorzecyli: „Znów pyski dro, 
te trzy sakramynckie pijoki!”
Franek ło tym wiedzioł ji nic se z tego nie robiuł. Matka port-
ki wyprali, jeść dali, wolny był jak ptok. Zmusili go łojce do 
zyniacki: „Tak dali nie bedzie! Mos się łozynić, a jak ni, to sie 
z chałupy wynoś!”

Co mioł robić? Poseł z Wiktom na pocirze, a łojce byli ra-
dzi, ze za ctyry niedziele Franek sie łozyni ji pudzie do baby, 
ale tak sie nie stało.

Przyśli Wikta ji Franek do ksiendza probosca na poci-
rze, pochwolili Boga, łon ksiengi parafijalne łotworzuł, spro-
wdziuł, ze łoboje z jego parafji, stanu wolnego ji rzyk: „No 
wsytko dobrze. Tero pociz”.

Wikta sie przezegnała, Franek tyz. Wikta wytrzepała: 
„Wierze w Boga, Łojce Nas ji Zdrowaś Maryjo”, a Franek cosi 
tam z niom mrócoł. Tero probosc zacyni łodpytować z kate-
chizma. Wikta wsytko, co trza, łodpowiado, a Franek nic.
– Dobrze, tyś zdała, jidź do domu. A ty łostoń ji łodpowiadej:
– Wiela jest sakramyntów świntych? – A Franek na to:
– Trzech nos takich jest: Wojtek Babiorz, Jendrzyj Motyka ji jo…
– Źle! Źle! – ksiądz probosc juz tupnyli nogom. Pomiarkowa-
li* sie ji zacyni znowu:
– Jesce spróbujwa z Bibliji: Kto kogo zabiuł? Kajn Abla cy Abel 
Kajna?
A Franek sie po głowie podropoł:
– Nic nie słysołym… Chyba, zeby sie to łostatni nocy stało, 
a jo dzisio jesce w karcmie nie był.
– Dość! Zopowiedzi nie bedzie! Wynoś mi sie sprzed łocu! – 
straśnie wnerwili* sie ksiondz probosc.
– Nie bedzie zopowiedzi, to nie! Jo na pocirze juz wiency nie 
pude*!
Przez to Franek sie nie łozyniuł ji starym kawalirem do śmier-
ci łostoł.

Fragment książki „Godki rzeszoskie”

Stefania Buda – regionalistka, gawędziarka, Za-
służony Obywatel Gminy Boguchwała, mieszkanka so-
łectwa Nosówka. W latach 1992-2007 pełniła funkcję 
Sołtysa wsi Nosówka. Była też radną dwóch kadencji 
Rady Gminy. W 1975 r. rozpoczęła działalność w Ze-
spole „Nosowiany” i działa w nim do chwili obecnej. 
Spisała wiele pieśni, gawęd, oracji i facecji. Jej stara-
niem zorganizowano w 1995 r. Izbę Tradycji, której 
jest społecznym kustoszem i przewodnikiem. 
Jako gawędziarka regionu rzeszowskiego, dbająca 
o mowę w gwarze regionu, jest zapraszana na wiele 
spotkań środowiskowych. Zdobyła wiele nagród rywa-
lizując ze znanymi gawędziarzami z Kaszub i Podha-
la. Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń, nagród 
i wyróżnień, z których najważniejsze to: pierwsza na-
groda gawędziarzy na Sabałowych Bajaniach w Buko-
winie Tatrzańskiej – uzyskana dziewięciokrotnie oraz 
tytuł „Honorowej gawędziarki za dziesięciokrotny 
udział”, pierwsza nagroda na Turnieju Gawędziarzy 
w Wielu na Kaszubach – uzyskana osiem razy, odznaka 
„Zasłużony działacz kultury” przyznana przez Mini-
stra Kultury i Sztuki, medal Franciszka Kotuli, nagro-
dy w Podkarpackim Festiwalu Seniorów pt. „Seniorzy 
- twórczo młodzi», I nagroda w konkursie „Sztuka Sło-
wa”. W roku 2015 Stefania Buda uzyskała tytuł „Am-
basadora Kultury Regionalnej” przyznany przez Radę 
Języka Polskiego PAN.
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VI Festiwal Smaki Jesieni Boguchwała 2022 
Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników folkloru oraz 

pasjonatów tradycyjnej i regionalnej kuchni. Wielkie święto-
wanie rozpoczęła III Podkarpacka Wystawa Grzybów, która 
cieszyła się ogromną popularnością. Sympatycy grzybobrań 
mogli liczyć na ciekawe prelekcje i prezentacje różnych gatun-
ków grzybów oraz wziąć udział w konkursie wiedzy.

Na scenie plenerowej królował folklor, biesiada oraz mu-
zyka ludowa i rozrywkowa. Wystąpili:  Zespół Ludowy „No-
sowiany” z Nosówki, Zespół Pieśni i Tańca Łańcut, Zespół 
Pieśni i Tańca Kompanija i Kapela RoY. Na stoiskach można 
było posmakować różnego rodzaju lokalnych potraw oraz 
zakupić regionalne jadło przygotowane przez stowarzyszenia 
i koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Boguchwała. 

Podczas festiwalu odbył się coroczny konkurs „Spiżarnia 
Pełna Smaków’”, pasjonaci kuchni lokalnej zaprezentowali 
swoje potrawy, a eksperci z komisji konkursowej wybrali naj-
lepsze. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: pierogi peł-
ne jesieni, danie ze śliwkami oraz soki i nalewki. 

Organizatorzy przygotowali również niespodziankę dla 
uczestników - częstowali chlebem z dżemem dyniowym, 
przygotowanym przez restaurację Genius Loci - Stary Spi-
chlerz w Boguchwale. Rynek wypełnił się także wieloma in-
nymi wystawcami, dzięki nim można było zakupić innego 
rodzaju produkty. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa 
taneczna z DJ-em do późnych godzin nocnych.

UM, MCK
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Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”  
Adama Mickiewicza w Boguchwale

Było pięknie i niezwykle klimatycznie… 3 września 2022 
roku literatury polskiej czar, i to w dobrej, bo w artystycznej 
odsłonie, mieli okazję poznać mieszkańcy i sympatycy Bo-
guchwały, uczestniczący w Festiwalu Literackim „Narodowe 
Czytanie w Boguchwale”, zorganizowanym przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Boguchwale w sali widowiskowej 
Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale. 

W tegorocznej – XI. odsłonie „Narodowego Czytania 
w Boguchwale”, pojawiła się literacka gwiazda – „Ballady 
i romanse” Adama Mickiewicza. To dzieło, choć mające już 
200 lat, wciąż pozytywnie zaskakuje czytelników w każdym 
wieku. Mogli się o tym przekonać goście bibliotecznego wy-
darzenia – skupieni wokół narodowej lektury. Bo „Ballady 
i romanse” tego wieczoru chciał czytać każdy, bez wyjątku. 
Zobowiązywał boguchwalan do tego patronat Pary Prezy-
denckiej i… sentyment do mistrza Adama. 

W jedenastej odsłonie „Narodowego Czytania w Bo-
guchwale” na bibliotecznej scenie pojawiły się „Ballady i ro-
manse” – najlepsze z najlepszych – zdaniem wielu czytelni-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Balladę 
„Powrót taty” zaprezentował publiczności Wiesław Kąkol 
– Burmistrz Boguchwały, a „Świteziankę” w scenicznej od-
słonie przedstawili Justyna Placha-Adamska – Zastępca Bur-
mistrza Boguchwały oraz Piotr Pustelny – Przewodniczący 
Rady Miejskiej, w towarzystwie studentek Uniwersytetu Ak-
tywni Plus w Boguchwale. A potem wspólnemu czytaniu nie 
było końca…

Na bibliotecznej scenie pojawiły się takie utwory lite-
rackie jak: „Golono, strzyżono”, w interpretacji studentów 
Uniwersytetu Aktywni Plus, „Pani Twardowska”, prezento-
wana przez radną i przedstawiciela Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów „Aktywny Senior” Gminy Boguchwała, 
„Romantyczność” – czytana przez reprezentantów bo-
guchwalskiego Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kompanija”, a także ballady „Świteź” 
i „Rękawiczka”, zaprezentowane przez młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego w Boguchwale oraz „Pierwiosnek” – 
ulubiona lektura najmłodszych uczestników „Narodowego 
Czytania w Boguchwale”. 

Można powiedzieć, że tego sobotniego wieczoru literac-
kich doznań nie brakowało. Czytających nagradzano książką 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, razem z pamiątko-
wym „Certyfikatem Narodowego Czytania w Boguchwale”, 
a piękne melodie Kwartetu Smyczkowego „Animato”, dopeł-
niane literackim komentarzem Barbary Żak – studentki Uni-
wersytetu Aktywni Plus, dodawały wydarzeniu artystyczne-
go wyrazu. Każdy, kto był tego wieczoru z boguchwalską 
biblioteką to przyzna… Było fajnie, a nawet… bardzo fajnie. 

I jeszcze ta „Strefa Kreatywnych Zabaw”. Przygotowana 
z myślą o dzieciach, ale i dorośli mieli tam co robić – bo z pa-
sją wyplatali oryginalne wianki i zdobili piernikowe serca. 
„Serca dla Zakochanych” w balladach Adama Mickiewicza…

Irena Jakubiec
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Srebrny medal Olimpijski dla OSP Niechobrz

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  
– Niechobrz 2022

W słoweńskim mieście Cejle, pod egidą Międzynarodo-
wego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Po-
żarów (CTIF), odbyła się Olimpiada Pożarnicza. Wśród 
reprezentantów naszego kraju znalazła się drużyna OSP 
Niechobrz, po tym jak w ubiegłym roku zwyciężyła w Ogól-
nopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Koninie.

Uroczyste otwarcie olimpiady miało miejsce 20 lipca na 
Stadionie Z’dežele, a w dniach 21-23 lipca przeprowadzono 
zawody główne MDP CTIF, zawody OSP CTIF oraz w sporcie 
pożarniczym. W zawodach uczestniczyło ponad 2600 straża-
ków z 20 krajów. Polska wystawiła 17 drużyn. 

Jednostka w Niechobrzu jest jedną z najbardziej utytuło-
wanych na Podkarpaciu. Swój pierwszy medal na olimpiadzie 
druhowie zdobyli już w 1977 roku we Włoszech – wówczas 
zajęli 3 miejsce. W swoich późniejszych występach również 
osiągali sukcesy: w Niemczech w 1993 r. - złoty medal, w Au-
strii w 1994 r. - brązowy medal, w Chorwacji w 2005 r. - srebr-
ny medal, we Francji w 2013 r. - złoty medal. Olimpiada to 
impreza sportowa rangi światowej. Zawody służą wymianie 
doświadczeń oraz wspieraniu współpracy pomiędzy strażami 
pożarnymi wszystkich krajów.

Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca Bur-
mistrza Justyna Placha-Adamska, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Pustelny oraz Sekretarz Gminy Krzysz-
tof Lassota złożyli gratulacje druhom z OSP Niechobrz. 
W spotkaniu wzięli udział także Poseł na Sejm Zbigniew 
Chmielowiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP 
nadbryg. Andrzej Babiec oraz Komendant Miejski PSP 
w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran. Nie obyło się bez gra-
tulacji, podziękowań oraz pamiątkowych koszulek srebrnej 
drużyny z Niechobrza.

fot. UM, OSP Niechobrz, CTiF

3 września na stadionie Gminnego Centrum Sportu i Re-
kreacji w Niechobrzu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. W zawodach rywalizowało 10 drużyn męskich 
w grupie A, 3 kobiece w grupie C oraz 8 młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych, startujących wg regulaminu CTiF. 

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach - ćwiczenie 
bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz dla 
drużyn MDP – ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 400 m 
z przeszkodami i musztra. 

W zawodach prym wiodły drużyny z OSP Niechobrz 
i OSP Racławówka. Najmłodszymi uczestnikami zmagań byli 
Oliwia Ceglarz i Tomasz Pyziak z MDP OSP Zgłobień.
Klasyfikacja MDP dziewczęta: 1. OSP Niechobrz, 2. OSP Ra-
cławówka, 3. OSP Nosówka, 4. OSP Zgłobień
Klasyfikacja MDP chłopcy: 1. OSP Niechobrz, 2. OSP Racła-
wówka, 3. OSP Zgłobień, 4. OSP Nosówka
Musztra MDP dziewczęta: 1. OSP Niechobrz, musztra MDP 
chłopcy: 1. OSP Racławówka
Klasyfikacja Grupa C kobiety: 1. OSP Racławówka, 2. OSP 
Niechobrz, 3. OSP Nosówka
Klasyfikacja Grupa A mężczyźni: 1. OSP Niechobrz I, 2. OSP 
Niechobrz II, 3. OSP Racławówka, 4. OSP Boguchwała, 5. 
OSP Lutoryż, 6. OSP Mogielnica, 7. OSP Nosówka, 8. OSP 
Zarzecze, 9.OSP Wola Zgłobieńska, 10. OSP Zgłobień. ZOSP, UM
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Iskra Zgłobień zwyciężyła w Turnieju  
o Puchar Burmistrza Boguchwały

AMP Futbol Ekstraklasa w Boguchwale

W lipcu zorganizowana została kolejna edycja rozgrywek 
o Puchar Burmistrza Boguchwały w Piłce Nożnej. Mecz 
eliminacyjny rozegrany został w Nosówce, pomiędzy klu-
bami: Jedność Niechobrz i Novi Nosówka. W wyniku tego 
spotkania, do półfinału awansowała drużyna z Niechobrza.

W meczach półfinałowych, broniąca tytułu Mark-Bud 
Iskra Zgłobień zwyciężyła 2:0 z LKS Jedność Niechobrz. 
W drugim spotkaniu Płomyk Lutoryż wynikiem również 2:0 
pokonał Grom Mogielnica.

24 lipca, w rozgrywkach finałowych, III miejsce w turnie-
ju zajęła drużyna LKS Jedność Niechobrz pokonując zespół 
Grom Mogielnica (6:0), natomiast Zdobywcą Pucharu po raz 
drugi z rzędu została Mark-Bud Iskra Zgłobień, która zwy-
ciężyła z Płomyk Lutoryż (4:0). Wręczenia pucharów oraz 
voucherów na zakup sprzętu sportowego dokonali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Rak, a także Prezes Gromu Mogielnica Ta-
deusz Moszkowicz.

Między rozgrywkami turniejowymi, publiczności zapre-
zentowali się także młodzi adepci futbolu z Gminnej Akade-
mii Piłkarskiej w Boguchwale oraz Szkółki Piłkarskiej Gromi-
ki w Mogielnicy. Po sportowych emocjach odbył się piknik 
rodzinny. Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci dmu-

chanego wesołego miasteczka, zabaw z animatorami, malo-
wania twarzy, czy warkoczyków. Część artystyczną pikniku 
rozpoczął występ grupy mażoretek, działającej przy Lokal-
nym Ośrodku Kultury „Razem” w Niechobrzu. Później kon-
cert muzyki rozrywkowej zagrali muzycy z Orkiestry Dętej 
Gminy Boguchwała. Występy artystyczne zwieńczył koncert 
zespołu Yellow Horse, który zaprezentował brzmienia w stylu 
łagodnego rocka, bluesa i country. Imprezę zakończyła zaba-
wa taneczna. 

Organizatorami całego wydarzenia byli Gmina Bo-
guchwała, Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu 
oraz klub sportowy Grom Mogielnica.

UM

Po raz pierwszy w historii ligowe mecze ampfutbolu zo-
stały rozegrane na Podkarpaciu. W dniach 25-26 czerwca 
na stadionie Izo Arena w Boguchwale odbył się III turniej 
PZU Amp Futbol Ekstraklasy 2022, którego gospodarzem 
była Stal Rzeszów, beniaminek rozgrywek.

Oprócz gospodarzy - Stali Rzeszów, zagrali również War-
ta Poznań, Nowe Technologie Różyca, Podbeskidzie Kulo-
odporni Bielsko-Biała oraz Wisła Kraków. Ostatecznie po 
dwóch dniach rozgrywek zwycięstwo odniosła Wisła Kraków 
i rozpoczęła odrabianie strat po słabszym początku sezonu. 
Mistrzowie Polski zdobyli komplet punktów w zawodach 
w Boguchwale, pokonując wszystkich rywali, w tym lidera 
PZU Amp Futbol Ekstraklasy – Podbeskidzie Kuloodpornych 
Bielsko-Biała. Biała Gwiazda pokazała, że słaba inauguracja 
sezonu podziałała na nią otrzeźwiająco.

Turniej przyciągnął na trybuny liczną publiczność dopin-
gującą zawodników. Ceremonię otwarcia turnieju uświetnił 
występ mającego międzynarodowe dokonania zespołu ta-
necznego sensSDance, a na kibiców czekała strefa gastrono-
miczna m.in. z watą cukrową, pierogami i zimnymi napojami.

Rozgrywki PZU AMP Futbol Ekstraklasy w bieżącym se-
zonie składają się z sześciu turniejów. W dniach 26-27 marca 
2022 roku w Poznaniu został rozegrany turniej otwierający 
obecny sezon. Kolejne mecze turniejowe odbyły się w: Unie-
jowie, Boguchwale i Krakowie. Do zakończenia sezonu pozo-
stało jeszcze dwa turnieje: w Warszawie oraz turniej finałowy 
w Bielsko-Białej.

źródło: Stal Rzeszów Amp Futbol, fot. UM
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Pierwszy wyścig XC  
o Puchar Burmistrza Boguchwały

W Boguchwale po raz pierwszy rozegrano zawody 
w kolarstwie górskim w odmianie XC. Kolarze rywa-
lizowali na Rynku Miejskim, ale najbardziej interesu-
jący był fragment na schodach Pałacu Lubomirskich. 
Z pozoru nietrudna trasa okazała się być bardzo wy-
magającą, interwałową i dla wielu zaskakującą. 

Do rywalizacji przystąpiło blisko 100 uczestni-
ków w różnych kategoriach wiekowych. W katego-
riach dziecięcych oraz młodzieżowych wygrywali 
Maksymilian Gajdek, Julia Pilecka, Amelia Drzał, 
Tymoteusz Gajdek, Mikołaj Klaczkowski, Wiktoria 
Walczak, Kacper Gałat, Lena Ożóg i Szymon Rydz, 
który zamiast startu w swojej kategorii zdecydował 
się pokonać więcej rund z seniorami. Wśród senio-
rów poszczególne kategorie wygrywali Urszula Po-
korska-Drzał, Krzysztof Gierczak, Marcin Rydel, Ma-
ciej Woźny oraz Tomasz Kubiak. 

Do medalistów trafiły statuetki i upominki, które 
wręczyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Pre-
zes SST Lubcza Bogdan Dziedzic oraz Wiceprezes Jan 
Fularz.

Kolejna kolarska impreza odbędzie się już 18 
września w Mogielnicy, czyli dwunasta edycja Wyści-
gu MTB Boguchwała. Zapraszamy.

źródło i fot. SST Lubcza

Pierwsze Zawody Wędkarskie  
o Puchar Burmistrza Boguchwały

27 sierpnia, w okolicach kładki na rzece Wisłok, prze-
prowadzono pierwsze w historii gminy Zawody Wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Boguchwały. Uczestniczyło w nich 18 węd-
karzy zrzeszonych w Kole PZW Nr 13. Puchary zdobyli:
1 miejsce – Jan Komurek
2 miejsce – Dariusz Klimasz
3 miejsce – Marian Białorucki, który został dodatkowo na-
grodzony pucharem za złowienie największej ryby

Puchary i nagrody dla zawodników wręczyła Zastępca 
Burmistrza Justyna Placha-Adamska. Wydarzenie cieszyło 
się sporym zainteresowaniem i ma szansę trwale zapisać się 
w kalendarzu cyklicznych imprez, organizowanych na terenie 
Gminy Boguchwała.



27 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE



28  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE


