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Na terenie powiatu rzeszowskiego powstało 7 punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z usłu-
gi tej mogą skorzystać mieszkańcy powiatu, w tym mieszkańcy Gminy 
Boguchwała, którzy potrzebują pomocy w sprawach dotyczących znajo-
mości przepisów prawa, a którzy nie mogą z różnych względów pozwolić 
sobie na opłatę wizyt u prawników.

Z usługi tej mogą również skorzystać osoby fizyczne oraz przedsię-
biorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie za-
trudniali pracowników w ciągu minionego roku. Warunkiem skorzystania 
z porady w punkcie jest złożenie na miejscu stosownego oświadczenia, że 
nie jest się w stanie ponieść kosztów porady prawnej. Oświadczenie to nie 
dotyczy teleporad.

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Boguchwała realizowana będzie 
w punkcie obsługi w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, 
Plac Rynek 2. Porady prawne udzielane są w: poniedziałki w godz. 10:00-
14:00, wtorki w godz. 10:00-14:00, środy w godz. 14:00-18:00, czwartki 
w godz. 10:00-14:00, piątki w godz. 14:00-18:00. Zapisy dokonywane są pod 
nr 882 184 152 lub na adres e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 ¾ poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, 
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

 ¾ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, lub

 ¾ sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 
i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym, lub nieodpłatną mediację, lub

 ¾ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

 ¾ ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym 
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Szczegóły: https://powiat.rzeszowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna
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Relacja z Sesji Rady Miejskiej  
w Boguchwale

LII Sesję Rady Miejskiej w Boguchwale otworzyła uro-
czystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciele złożyli uroczyste ślubowania oraz otrzymali 
z rąk Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola akty nadania 
stopnia awansu zawodowego. Akty otrzymali: Monika Towar-
nicka, Natalia Terlikowska, Łukasz Bryk, ks. Dominik Radoń, 
Gabriela Lubas, Magdalena Szuba, Barbara Herda oraz Mag-
dalena Krawiec. Nie zabrakło słów gratulacji oraz życzeń wielu 
sukcesów w wykonywanej pracy od Burmistrza oraz Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Piotra Pustelnego.

Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad 
budżet 2022 roku z tytułu wykonania projektu ]hali sporto-
wej w Boguchwale. Rozpoczęcie prac projektowych umożliwi 
złożenie wniosku o środki pomocowe z programu „Sportowa 

Polska”. Projekt będzie również podstawą do uzyskania po-
zwolenia na budowę. Ponadto rada podjęła uchwałę w sprawie 
przeznaczenia m.in. ponad 5,5 mln zł na wypłatę dodatków 
węglowych, ponad 1,2 mln. zł na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli „Wesołe promyczki” oraz 140 tys. zł na budowę 
kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej w Racławówce. 
Zwiększono także wydatki z tytułu zwrotu kosztów dowozu 
rodziców uczniów niepełnosprawnych do placówek oświato-
wych oraz przesunięcie ponad 100 tys. zł na inwestycje w so-
łectwie Zarzecze - wykonanie oświetlenia oraz mijanki przy 
drodze nr 108195R, a także doposażenie jednostki OSP Ra-
cławówka i bieżące utrzymanie dróg, chodników i placów na 
osiedlu Boguchwała Centrum.

Dodatkowo, na podstawie ustawy z 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Obwieszcze-
nia Ministra Edukacji i Nauki z 10 czerwca 2022 r., Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie opłat za świadczenia pro-
wadzonych przez Gminę Boguchwała przedszkoli publicz-
nych, w szczególności opłat za zapewnienie dziecku opieki 
ponad realizację podstawy programowej. Wpływ na wzrost 
miały dwukrotnie zwiększane wynagrodzenia nauczycieli, 
waloryzacja płac pracowników nie będących nauczyciela-
mi, jak również wysokie wskaźniki wzrostu opłat zużytych 
mediów, a także występująca inflacja. Rada przyjęła również 
Strategię Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 
oraz przyznała dotację na konserwację gzymsów wieńczących 
elewację budynku w części nawy południowej kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Zgłobniu.

UM

Strategia Rozwoju 
Gminy Boguchwała 
na lata 2022-2030

Na sesji w dniu 29 września 2022 r., Uchwałą nr 
LII.571.2022, przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Bo-
guchwała na lata 2022-2030 - opracowanie zawierające 
konkretne, uporządkowane działania przyczyniające się do 
rozwoju Gminy Boguchwała w najbliższych latach. 

Posiadanie przez gminę takiego dokumentu jest niezwy-
kle istotnym elementem przy staraniu się o wszelkie środki 
finansowe z zewnątrz, w tym środki z Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027. Uzyskanie bezzwrotnej dotacji, czy dofi-
nansowania, jest znacznie łatwiejsze, jeśli posiada się dobrze 
uzasadniony i przemyślany plan działań. Ponadto, Strategia 
zapewnia racjonalność w wykorzystaniu gminnych środków 
budżetowych w kolejnych latach, gdyż decyzje uzgodnione 
zostały przy wyznaczaniu priorytetowych kierunków rozwo-
jowych uwzględnionych w strategii. 

Podstawą przygotowania strategii rozwoju gminy były 
założenia dotyczące trzech sfer: gospodarczej, społecznej 
i środowiskowej, wzajemnie ze sobą powiązanych i warunku-
jących poszczególne działania, które zmierzają do osiągania 
trwałego rozwoju w gminie, a samo jej przygotowanie poprze-
dzone było wnikliwą analizą stanu gospodarki, posiadanych 
zasobów oraz ogólnych tendencji rozwojowych. Dodatkowo 
Strategia jest zgodna z kierunkami działań określonymi dla 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz województwa 
podkarpackiego. 

Dokument dostępny na stronach: boguchwala.pl, 
bip.boguchwala.pl.

UM
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Budowa żłobko-przedszkoli  Budowa żłobko-przedszkoli  
w Boguchwale i Kielanówcew Boguchwale i Kielanówce

Trwają prace przy dwóch inwestycjach 
z zakresu infrastruktury żłobkowej 
i przedszkolnej. Nowe obiekty po-
wstają równocześnie w Boguchwale 
i Kielanówce.

Inwestycja w Boguchwale obejmuje 
budowę budynku przedszkola i żłobka 
oraz roboty związane z zagospodarowa-
niem terenu u zbiegu ul. Technicznej i ul. 
Mikołaja Reja. Będzie to obiekt dwukon-
dygnacyjny, kryty dachem płaskim, o rzu-
cie opartym na planie litery „L” o wymia-
rach 33,66 x 35,30 m i wysokości 7,83 m. 
Powierzchnia zabudowy wyniesie 854,64 
m2. Budynek będzie dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres inwestycji stanowią również 
roboty związane z zagospodarowaniem 
terenu, w tym niwelacja terenu, budo-
wa drogi wewnętrznej i placu manew-
rowego, budowa miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, budowa 
ciągów pieszych o nawierzchni z kostki 
betonowej, tarasów przy budynku oraz 
placów zabaw dla przedszkola i żłob-
ka, a także placu gier zespołowych, 

ogrodzenia terenu oraz elementów ma-
łej architektury. Inwestycja otrzymała 
dofinansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. Koszt inwestycji 
to 7 798 475,72 zł.

W Kielanówce powstaje trzykondy-
gnacyjny budynek przedszkola i żłobka 
o wymiarach 22,40 x 16,74 m. Zakres 
inwestycji stanowią roboty ziemne, 
fundamentowe, elementy żelbetowe, 
izolacje ścian fundamentowych, roboty 
murowe, drewniana konstrukcja dacho-
wa, pokrycie dachu blachą trapezową 
wraz z obróbkami, rynnami i rurami 
spustowymi, dostawa i montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej, w tym o odpor-
ności ogniowej, izolacje cieplne, roboty 
wykończeniowe. W obiekcie zostaną 
wykonane instalacje wewnętrzne wraz 
z budową niezbędnych przyłączy. Teren 
inwestycji zostanie zagospodarowany 
poprzez budowę schodów terenowych 
wzdłuż elewacji północno-zachodniej, 
budowę parkingu, dojścia i dojazdu 
z kostki brukowej.

Pomieszczenia na parterze przezna-
czone zostaną na funkcjonowanie żłob-
ka, na pierwszym piętrze działać będzie 
przedszkole, a poziom -1 stanowił bę-
dzie zaplecze kuchenno-magazynowe. 
Docelowo obiekt będzie dysponował 
miejscem dla 50 dzieci w żłobku oraz 
75 dzieci w przedszkolu. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 3 930 000 zł. 
Dofinansowanie z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 
2 500 000 zł. 

UM

Gmina Boguchwała zamierza pomóc 
mieszkańcom w zakupie węgla na prefe-
rencyjnych warunkach i podjęła działa-
nia przygotowawcze, zgodnie z aktualnie 
przyjętą przez parlament ustawą.

Zapisane w ustawie przepisy zakładają, 
iż do dokonania zakupu węgla po ulgowych 
cenach uprawnione będą osoby fizyczne 
w gospodarstwie domowym, które speł-
niają warunki uprawniające do dodatku 
węglowego oraz nie nabyły węgla na sezon 
grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 
na preferencyjnych warunkach.

O terminie składania wniosków na zakup 
węgla, Gmina poinformuje mieszkańców po 
dostosowaniu się do przepisów ustawy.

UM

ZakupZakup

węglawęgla
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Remont drogi  
Mogielnica-Niechobrz
Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg na remont drogi Mogielnica-Niechobrz. Pra-
ce przy blisko 2-kilometrowym odcinku zakończą się latem przy-
szłego roku.

Inwestycja będzie polegała na remoncie dwóch dróg gminnych nr 
108189R i 151502R w Mogielnicy i Niechobrzu, stanowiących ciąg 
komunikacyjny, łączący drogi powiatowe nr 1407R i 1409R, o łącznej 
długości 1  962 m. W ramach prac przewidziano roboty rozbiórkowe, 
wykonanie nowych nawierzchni, poboczy, zjazdów, odmulenie rowów 
i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita wartość inwestycji to 997 270,17 zł, z czego środki z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg to 377 800 zł. Pozostałą wartość sta-
nowią środki własne gminy. Termin zakończenia inwestycji planowany 
jest na lipiec 2023 r.

UM

Gminne inwestycje 2022

Niechobrz - droga na tzw. Zapłocie.  
Koszt prac: 98 000 zł

Lutoryż - nowa nawierzchnia na drodze 
151200R (Kolonia - cmentarz).  
Koszt: 130 000 zł

Mogielnica - chodnik przy drodze powia-
towej (kolejny etap). Koszt: 326 000 zł,  
w tym 226 000 zł  Powiat Rzeszowski, 
100 000 zł Gmina Boguchwała

Nosówka – budowa parkingu przy Domu Nosówka – budowa parkingu przy Domu 
Kultury, pierwszy etap. Koszt prac: 85 456 złKultury, pierwszy etap. Koszt prac: 85 456 zł

Zgłobień - budowa drogi na dz. 1949/4 dofi-
nansowaniem FOGR. Koszt prac: 30 431 zł

Boguchwała - budowa chodnika i remont 
nawierzchni przy ul. Grunwaldzkiej na 
długości 180 m. Koszt prac: 190 000 zł
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Prace remontowe na terenie zespołu Prace remontowe na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego zakończonepałacowo-parkowego zakończone

Zakończyły się prace remontowe na terenie zespołu pałaco-
wo-parkowego w Boguchwale. Remont przeszedł budynek 
biblioteki, a także zabytkowa brama i ogrodzenie terenu.

Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Boguchwale objął wymianę konstrukcji i poszycia da-
chu oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej, a także 
remont, konserwację i docieplenie elewacji budynku, przy 
zachowaniu   wszystkich jej architektonicznych i ozdob-
nych elementów.

Dokonano również rekonstrukcji zabytkowej bramy i ogro-
dzenia dworskiego, otaczającego teren Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Wykonano wzmocnienia oraz pioniza-
cję filarów, na których - po procesie renowacji – została ponownie 
osadzona brama z inicjałami ZS, na cześć Zenona Suszyckiego.
Inwestycje zostały zrealizowane przez Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. Koszt całkowity prac to ponad 1,3 mln zł,  
z czego 250 000 zł stanowił wkład Gminy Boguchwała.

UM

Kolejne kamery monitoringu zadbają 
o bezpieczeństwo
Trwa dalsza rozbudowa gminnego systemu monitoringu. O bezpieczeń-
stwo mieszkańców zadba kolejnych 28 nowych kamer.

Zadaniem systemu jest obserwacja i kontrolowanie stref chronionych w celu 
ewentualnego wyeliminowania lub zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom 
oraz odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia aktów bez-
prawnej ingerencji. Obrazy są także rejestrowane do celów dowodowych.

W ostatnim czasie kamery zostały zamontowane w kolejnych kluczowych 
punktach gminy. Nowy monitoring objął teren szkolny w Lutoryżu, skrzyżowanie 
ulic Lubomirskiego i Przemysłowej, rondo oraz budynek remizy w Niechobrzu, 
a także stadion w Mogielnicy. Łączny koszt instalacji wyniósł ponad 60 000 zł.

Łącznie o bezpieczeństwo dba 187 kamer w 31 miejscach na terenie całej 
gminy. Rejestratory połączone z centrum monitoringu administrowanym 
przez Straż Miejską.

UM
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Podziękowanie  
za udział w akcji sprzątania świata

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata, która odby-
ła się w dniach 16-18 września 2022 r. pod hasłem „Wszyst-
kie śmieci są nasze”.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom, ini-
cjatorom i wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej ak-
cji sprzątania w naszej gminie z okazji 29. finału akcji „Sprzą-
tanie Świata”.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom ze szkół podsta-
wowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguchwała za 
organizację wydarzeń i promowanie podstaw pro-ekologicz-
nych wśród najmłodszych mieszkańców.

Szczególne podziękowania należą się uczniom szkół 
podstawowych, którzy aktywnie uczestniczyli w akcji w dniu 
16 września oraz członkom Koła Wędkarskiego nr 13 z Bo-
guchwały, którzy dzień później oczyścili teren o długości ok. 
3 km wzdłuż Wisłoka.

GOKOM Sp. z o. o odebrała od wolontariuszy kilkadzie-
siąt worków śmieci - co pokazuje, że inicjatywa jest potrzeb-
na, ponieważ nadal ludzie porzucają odpady w miejscach nie-
przeznaczonych na ten cel.

Niech dbanie o najbliższą okolicę będzie naszym co-
dziennym obowiązkiem.

UM, fot. szkoły podstawowe, 
Koło PZW nr 13
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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Zabiegi rehabilitacyjne  
dla mieszkańców Gminy Boguchwała

W Gminie Boguchwała po raz kolejny realizowany jest 
program zabiegów rehabilitacyjnych dla osób powyżej 60 
roku życia, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Ochrony Zdrowia. Jego celem jest poprawa i podtrzymywa-
nie ogólnej sprawności osób z przewlekłymi lub pourazowy-
mi schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśnio-
wego lub ośrodkowego / obwodowego układu nerwowego.

Pacjenci, zgłaszający się do programu, przechodzą badania 
z określeniem rodzaju wskazanych procedur rehabilitacyjnych, 
ich liczby oraz czasu ich trwania. Uczestnicy mogą skorzystać, 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi / fizjoterapeuty, z następują-
cej bazy zabiegów: ćwiczenia indywidualne, masaż suchy, gal-
wanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, 

prądy interferencyjne, ultradźwięki miejscowe, pole magne-
tyczne, sollux, laser punktowy, krioterapia miejscowa.

W wyniku przeprowadzonej w tym roku procedury zamówie-
nia publicznego, do realizacji programu zabiegów rehabilitacyj-
nych wyłoniony został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sokrates w ośrodkach zdrowia w Zgłobniu i w Niechobrzu. 

Na realizację Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia 
Mieszkańców Gminy Boguchwała w roku bieżącym z gmin-
nego budżetu przeznaczona została kwota 80 tys. zł, co 
umożliwiło kwalifikację do zabiegów ponad 50 osób. 

Program z roku na rok cieszy się coraz większą popular-
nością. Planowana jest jego kontynuacja w roku 2023.

UM

Programy polityki senioralnej  Programy polityki senioralnej  
w Gminie Boguchwaław Gminie Boguchwała

Projekt „Synergia Społeczna w Gminie 
Boguchwała” - Klub Seniora w Zarzeczu

31 sierpnia zakończył się projekt „Synergia społeczna 
w Gminie Boguchwała”, współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, 
8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Łączna 
wysokość dofinansowania Projektu wynosiła ponad 1 mln zł.

W ramach tego przedsięwzięcia, w styczniu 2021 r. swoją 
działalność zainaugurował Klub Seniora w Zarzeczu, w któ-
rym realizowane były zajęcia dla osób starszych, przyczynia-
jące się do zwiększenia ich aktywności oraz poprawy jakości 
życia. Zajęcia miały na celu wzrost umiejętności społeczno-
-kulturowych, sprawności fizycznej oraz podniesienie kom-
petencji życiowych i  społecznych. Seniorzy korzystali m.in. 
z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsz-
tatów muzyczno-wokalnych oraz zajęć ruchowych, a także 
warsztatów florystyczneych

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Racławówce
Dom „Senior-WIGOR” jest miejscem pobytu dla senio-

rów z Gminy Boguchwała, w którym prowadzone są warsztaty 
zajęciowe, polegające na wykonywaniu rozmaitych czynności, 
do których należą m.in.: robótki ręczne, majsterkowanie, czy 
prace domowe. Zajęcia te zaspokajają psychospołeczne po-
trzeby osób starszych, podtrzymują zachowane umiejętności, 
a także przeciwdziałają występowaniu zaburzeń zachowania 

i dają poczucie „bycia potrzebnym”. Nad bezpieczeństwem 
i opieką czuwa koordynator placówki oraz fizjoterapeuta pro-
wadzący zajęcia ruchowo- sportowe, a także obserwujący stan 
zdrowia uczestników. 

Utworzenie w 2015 r. Dziennego Domu  „Senior-WI-
GOR” w Racławówce stało się możliwe dzięki dotacji z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz własnych 
środków finansowych Gminy Boguchwała.

Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale
Kolejnym projektem jest projekt realizowany przez Gmi-

nę Boguchwała i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguchwale - „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów 
z Gminy Boguchwała”, współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.8 
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. 

Celem głównym projektu jest zwiększanie dostępności 
usług społecznych. Utworzony został Klubu Seniora dla 30 
osób celem integracji osób starszych poprzez uczestnictwo 
w różnorakich zajęciach i warsztatach tematycznych, m.in. 
warsztatach florystycznych, kulinarnych, fotograficznych, 
muzyczno-wokalnych, rękodzielniczych, szachowych, zaję-
ciach z fizjoterapeutą lub masażystą, zajęciach ogólnorucho-
wych i tanecznych. W ramach projektu, członkowie Klubu 
Seniora mogą korzystać także z poradnictwa prawnego oraz 
psychologicznego. Wartość dofinansowania projektu z EFS 
wynosi blisko 860 tys. zł

UM, MOPS
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INFORMACJE

XXXII edycja konferencji  
Małe Miasta – Blaski i cienie małych miast 
Boguchwała 2022
W sobotę,  24 września 2022 r. w Boguchwale odbyła się 
XXXII edycja konferencji naukowej z cyklu Małe Miasta. 
W tym roku temat konferencji brzmiał: „Blaski i cienie ma-
łych miast”. Celem  konferencji była próba ukazania i opisu 
ekstremalnych stanów rzeczywistości społeczno-kulturowej 
związanej z historią i aktualnym funkcjonowaniem społecz-
ności małych miast. Opisy osób, miejsc i wydarzeń tradycyj-

nie odnosiły się zarówno do wymiaru natury ma-
terialnej, jak i duchowej i ukazywać miały 

więzi pomiędzy mieszkańcami oraz ich 
lokalnymi ojczyznami. 

W tym roku podejmowane kwestie 
koncentrowały się między innymi wo-
kół następujących tematów: piękno i/
lub brzydota układów urbanistycz-
nych, parków i ogrodów, architektu-
ry, obiektów itp. małych miast, zna-
czące dokonania kulturowe, zarazy, 

głód, powodzie, pożary, spustoszenia 
wojenne, dewastacje, pożary, patologie 

społeczne, procesy rozwojowe i deka-
denckie w małych miastach, administracja 

a życie codzienne w małych miastach.
Tegoroczny program konferencji wypełniły 

wystąpienia prelegentów z różnych stron Polski i Pod-
karpacia, którzy zwyczajowo poruszali dość obszerną tematykę 
odnosząca się do zróżnicowanych aspektów tematyki konferencji. 

Po rozpoczęciu konferencji, powitaniu gości i krótkich 
wystąpieniach organizatorów i patronów konferencji podczas 
I sesji wystąpili: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański („Nowe pro-
blemy bioetyczne w narracji społecznej”), ks. dr Adam Szot  
(„Ksiądz-patriota” – jeszcze czarny, czy już... czerwony?”), dr 
Robert Borkowski  („Zagłada Żydów głogowskich w świetle 
wspomnień Teresy Mastalskiej-Chwiejczak), mgr Walenty 
Kotula (Ślady II wojny światowej w świadomości pokolenia 
urodzonego w Głogowie Małopolskim po 1945 roku) i prof. dr 
hab. Eugeniusz Moczuk   (Zagrożenia wojenne małych miast. 
Analiza z perspektywy nauki o bezpieczeństwie).

W drugiej sesji tematycznej podjętą przez siebie tematy-
kę omawiali: prof. dr hab. Kazimierz Maciąg („Pałace, dwory 
i ogrody - w dzienniku Franciszka Salezego Gawrońskie-
go”), mgr Urszula Szymańska-Kujawa („Miasteczka gali-
cyjskie w badaniach Prof. Jadwigi Hoff ”), Sławomir Wnęk  
(„Współczesny Strzyżów nad Wisłokiem w publicystyce 
Józefa Nowakowskiego”), mgr Monika Bober („Wielki ar-
tysta w małym mieście. Wojciech Weiss w Strzyżowie”) oraz 
Andrzej Kantecki prezentując referat „Cierpienie w muzyce”.

Kolejne dwie sesje swoimi wystąpieniami wypełnili: dr 
Mariusz Kalandyk („Motywy zarazy w literaturze – próba 
wglądu”), red. Szymon Jakubowski  („Głód i zarazy – klęski 
XIX-wiecznej Galicji”), mgr Roman Zych i lic. Michał Zych 

– Niektóre epidemie na przełomie XIX i XX stulecia w wy-
branych miejscowościach na terenie Galicji”), dr Joanna Po-
taczek  („Łemkowie na pograniczu pogaństwa i chrześcijań-
stwa – cmentarz wampiryczny w Jaworniku koło Komańczy”) 
oraz dr Joanna Kordzikowska („Nierząd – patologia czy sposób 
zarabiania”). Nieco później zaprezentowali się dr Małgorzata 
Kutrzeba  („Pożar z 1907 roku w Błażowej czynnikiem mo-
dernizacji przestrzeni miejskiej”), mgr inż. Anna Leska, Któ-
ra zaprezentowała „Rozbieżności funkcjonalno-przestrzenne 
w realizacji odnowy i rewitalizacji na przykładzie wybranych 
rynków małych miast Podkarpacia” i mgr Anna Mazurek, któ-
ra przybliżyła słuchaczom „Prawną ochronę wciąż żywego nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego małych miast”).

Oprócz autorów znakomitych wystąpień boguchwalską 
konferencję uświetnili m.in. Burmistrz Boguchwały dr Wiesław 
Kąkol, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska, Burmistrz Supra-
śla dr Radosław Dobrowolski, Dyrektor Podkarpackiego Cen-
trum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie Krystyna 
Wróblewska, zastępca Burmistrza Boguchwały Justyna Pla-
cha-Adamska, boguchwalanin, autor prezentowanych podczas 
konferencji prac malarskich - artysta malarz Kazimierz Bać oraz 
muzycy wywodzącego się również z boguchwalskiego zespołu 
Buen Camino w osobach Jerzego Czeluśniaka, Zbigniewa Stoj-
ka, Andrzeja Mozgały i Łukasza Cycak. 

Poszczególne sesje konferencyjne prowadzili prof. dr hab. 
Krystyna Leśniak-Moczuk i Roman Zych. Od początku trwania 
konferencji Małe Miasta animatorem i patronem tego wydarzenia 
jest prof. dr hab. Mariusz Zemło - pracownik naukowy Uniwersy-
tetu w Białymstoku, wcześniej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego oraz założyciel i prezes Collegium Suprasliense w Supraślu. 

Konferencja Małe Miasta w Boguchwale odbyła się dzięki 
współpracy i wsparciu Burmistrza Boguchwały, Uniwersytetu 
w Białymstoku, Collegium Suprasliense w Supraślu, Dyrekcji 
Podkarpackiego Centrum Edukacji w Rzeszowie, OENiPAS 
w Czudcu i Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale.

Roman Zych, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie,
koordynator X edycji konferencji „Małe Miasta” na Podkarpaciu
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Czy mógłby Pan opowiedzieć o sobie Czytelnikom, którzy Czy mógłby Pan opowiedzieć o sobie Czytelnikom, którzy 
nie mieli okazji Pana poznać lub na dobrą sprawę nie do nie mieli okazji Pana poznać lub na dobrą sprawę nie do 
końca wiedzą, kto kieruje spółką zarządzającą, znaną nie-końca wiedzą, kto kieruje spółką zarządzającą, znaną nie-
mal wszystkim, restauracją Genius Loci?mal wszystkim, restauracją Genius Loci?

Zacznę od tego, że bardzo dziękuje za zaproszenie i jest mi Zacznę od tego, że bardzo dziękuje za zaproszenie i jest mi 
niezmiernie miło opowiedzieć kilka słów o naszej spółce czy-niezmiernie miło opowiedzieć kilka słów o naszej spółce czy-
telnikom Wiadomości Boguchwalskich.  Z gastronomią jestem telnikom Wiadomości Boguchwalskich.  Z gastronomią jestem 
związany od początku swojej kariery zawodowej; posiadam po-związany od początku swojej kariery zawodowej; posiadam po-
nad 30-letnie doświadczenie pracy w tej branży. Zaczynałem od nad 30-letnie doświadczenie pracy w tej branży. Zaczynałem od 
podstawowych stanowisk takich jako kelner, kucharz i bardzo podstawowych stanowisk takich jako kelner, kucharz i bardzo 
sobie cenię te wszystkie doświadczenia. Nasz lokal Genius Loci sobie cenię te wszystkie doświadczenia. Nasz lokal Genius Loci 
to punkt na gastronomicznej mapie Boguchwały, który przyciąga to punkt na gastronomicznej mapie Boguchwały, który przyciąga 
gości z całej okolicy, również z pobliskiego Rzeszowa, ogromnie gości z całej okolicy, również z pobliskiego Rzeszowa, ogromnie 
cieszy mnie zaufanie jakim darzą nas klienci oraz wkład i zaan-cieszy mnie zaufanie jakim darzą nas klienci oraz wkład i zaan-
gażowanie naszego całego zespołu Genius Loci.gażowanie naszego całego zespołu Genius Loci.
Ale restauracja to tylko ułamek działalności BFR, czym tak Ale restauracja to tylko ułamek działalności BFR, czym tak 
właściwie zajmuje się spółka?właściwie zajmuje się spółka?

Tak dokładnie, zacznę więc od początku: Boguchwalskie Fo-Tak dokładnie, zacznę więc od początku: Boguchwalskie Fo-
rum Rozwoju Sp. z o.o.  powstało w kwietniu 2021 roku w  ramach rum Rozwoju Sp. z o.o.  powstało w kwietniu 2021 roku w  ramach 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała; celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała; celem 
utworzenia spółki jako przedsiębiorstwa społecznego było i jest utworzenia spółki jako przedsiębiorstwa społecznego było i jest 
aktywizacja osób w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz dostarcza-aktywizacja osób w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz dostarcza-
nie usług użyteczności społecznej w regionie. Siedzibą BFR jest nie usług użyteczności społecznej w regionie. Siedzibą BFR jest 
budynek Spichlerza ze względu na fakt, że jest tam prowadzone budynek Spichlerza ze względu na fakt, że jest tam prowadzone 
Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości 
społecznej. Główne obszary działalności Spółki  to:  administro-społecznej. Główne obszary działalności Spółki  to:  administro-
wanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji administracyjno-socjal-wanie, utrzymanie oraz pełnienie funkcji administracyjno-socjal-
nej budynku Spichlerza, Centrum Rozwoju Społecznego oraz sali nej budynku Spichlerza, Centrum Rozwoju Społecznego oraz sali 
widowiskowej w Boguchwale, prowadzenie restauracji GENIUS widowiskowej w Boguchwale, prowadzenie restauracji GENIUS 
LOCI, działalności cateringowej związanej z wykonywaniem za-LOCI, działalności cateringowej związanej z wykonywaniem za-
dania żywienia dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Jako praco-dania żywienia dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Jako praco-
dawca staram się również, aby mój zespół czuł zadowolenie, a nie dawca staram się również, aby mój zespół czuł zadowolenie, a nie 
przymus związany z przychodzeniem do pracy, dlatego wspólnie przymus związany z przychodzeniem do pracy, dlatego wspólnie 
z kierownikiem gastronomii opracowujemy działania employer z kierownikiem gastronomii opracowujemy działania employer 
branding'owe. Każdy członek załogi ma wpływ na kształtowanie branding'owe. Każdy członek załogi ma wpływ na kształtowanie 
i rozwój działalności spółki, co bardzo mnie cieszy, bo tyle wspa-i rozwój działalności spółki, co bardzo mnie cieszy, bo tyle wspa-
niałych pomysłów wyszło właśnie z inicjatywy zespołu.niałych pomysłów wyszło właśnie z inicjatywy zespołu.
Patrząc na kontekst gospodarczo-ekonomiczny nasuwa mi Patrząc na kontekst gospodarczo-ekonomiczny nasuwa mi 
się pytanie: czy można odnieść sukces w gastronomii w cza-się pytanie: czy można odnieść sukces w gastronomii w cza-
sach kryzysu inflacyjnego, post-pandemicznej rzeczywi-sach kryzysu inflacyjnego, post-pandemicznej rzeczywi-
stości i wojny za wschodnią granicą?stości i wojny za wschodnią granicą?

Zdecydowanie tak. Trudne czasy wymagają umiejętności Zdecydowanie tak. Trudne czasy wymagają umiejętności 
myślenia poza schematami oraz szybkiego uczenia się i wdra-myślenia poza schematami oraz szybkiego uczenia się i wdra-
żania nowych pomysłów sprzedażowo-marketingowych. Jedną żania nowych pomysłów sprzedażowo-marketingowych. Jedną 
z najbardziej dotkniętych recesją branż była i nadal jest gastro-z najbardziej dotkniętych recesją branż była i nadal jest gastro-
nomia, gdzie 90% naszej działalności opiera się na tym sekto-nomia, gdzie 90% naszej działalności opiera się na tym sekto-
rze usług. Pomimo tego z dumą przetrwaliśmy ten trudny okres rze usług. Pomimo tego z dumą przetrwaliśmy ten trudny okres 
i z sukcesem realizujemy statutowe założenia spółki. Jednostki i z sukcesem realizujemy statutowe założenia spółki. Jednostki 
samorządu terytorialnego oraz powiązane z nim instytucje kul-samorządu terytorialnego oraz powiązane z nim instytucje kul-
tury, edukacji, czy lokalni przedsiębiorcy z pełnym zaufaniem tury, edukacji, czy lokalni przedsiębiorcy z pełnym zaufaniem 
powierzają nam nowe zlecenia na obsługę i koordynację pro-powierzają nam nowe zlecenia na obsługę i koordynację pro-
jektów służących lokalnej społeczności, jak również organizację jektów służących lokalnej społeczności, jak również organizację 
wydarzeń o charakterze społecznym. Kalendarz zaplanowanych wydarzeń o charakterze społecznym. Kalendarz zaplanowanych 
wydarzeń, imprez i spotkań indywidualnych i biznesowych wydarzeń, imprez i spotkań indywidualnych i biznesowych 

prezentuje się okazale; sukcesywnie ubywa wolnych terminów prezentuje się okazale; sukcesywnie ubywa wolnych terminów 
w naszym terminarzu. Dla poparcia swoich słów podam Pań-w naszym terminarzu. Dla poparcia swoich słów podam Pań-
stwu garść statystyk związanych z naszą działalnością. W 2021 r. stwu garść statystyk związanych z naszą działalnością. W 2021 r. 
wyprodukowaliśmy i wydaliśmy na teren obsługiwanych przez wyprodukowaliśmy i wydaliśmy na teren obsługiwanych przez 
nas szkół 26 200 posiłków, a w ramach projektu „Catering dla nas szkół 26 200 posiłków, a w ramach projektu „Catering dla 
Seniorów” 1 500 posiłków. W samym II kwartale br. zorganizo-Seniorów” 1 500 posiłków. W samym II kwartale br. zorganizo-
waliśmy ponad 70 imprez okolicznościowych, dla szkół wydano waliśmy ponad 70 imprez okolicznościowych, dla szkół wydano 
ponad 12 000 posiłków, a w ramach „Cateringu dla Seniorów” ponad 12 000 posiłków, a w ramach „Cateringu dla Seniorów” 
ponad 1 000 zestawów obiadowych. BFR był również jednym ponad 1 000 zestawów obiadowych. BFR był również jednym 
z organizatorów rajdu samochodowego „8 Rajd Rzeszowiak”.z organizatorów rajdu samochodowego „8 Rajd Rzeszowiak”.
Te liczby robią wrażenie, ale słyszeliśmy również o wiel-Te liczby robią wrażenie, ale słyszeliśmy również o wiel-
kim sukcesie spółki i restauracji Genius Loci w plebiscy-kim sukcesie spółki i restauracji Genius Loci w plebiscy-
cie gastronomicznym, może Pan przybliżyć szczegóły tego cie gastronomicznym, może Pan przybliżyć szczegóły tego 
przedsięwzięcia?przedsięwzięcia?

Tak, faktycznie to wielki sukces dla restauracji i całej spółki, tym Tak, faktycznie to wielki sukces dla restauracji i całej spółki, tym 
bardziej, że zaledwie po roku od rozpoczęcia działalności otrzyma-bardziej, że zaledwie po roku od rozpoczęcia działalności otrzyma-
liśmy tak wielkie wyróżnienie z rąk naszych gości – bo to klienci liśmy tak wielkie wyróżnienie z rąk naszych gości – bo to klienci 
zgłaszali lokale w poszczególnych kategoriach oraz oddawali swo-zgłaszali lokale w poszczególnych kategoriach oraz oddawali swo-
je głosy. Plebiscyt Mistrzowie Smaku ma i tradycję, i renomę. To je głosy. Plebiscyt Mistrzowie Smaku ma i tradycję, i renomę. To 
największy w Polsce plebiscyt z branży gastronomicznej, w którym największy w Polsce plebiscyt z branży gastronomicznej, w którym 
Genius Loci otrzymało nominacje aż w czterech kategoriach: Me-Genius Loci otrzymało nominacje aż w czterech kategoriach: Me-
nedżer Roku, Burger Roku, Pizza Roku oraz Restauracja Roku. nedżer Roku, Burger Roku, Pizza Roku oraz Restauracja Roku. 
W pierwszych dwóch kategoriach głosami naszych gości i czytel-W pierwszych dwóch kategoriach głosami naszych gości i czytel-
ników prasy regionalnej osiągnęliśmy absolutnie niezwykły wynik. ników prasy regionalnej osiągnęliśmy absolutnie niezwykły wynik. 
Burger uplasował się na I miejscu w skali województwa oraz na Burger uplasował się na I miejscu w skali województwa oraz na 
III miejscu w Polsce! Zaś w kategorii Menedżer Roku znalazłem III miejscu w Polsce! Zaś w kategorii Menedżer Roku znalazłem 
się na II miejscu w województwie oraz XII w skali całego kraju – się na II miejscu w województwie oraz XII w skali całego kraju – 
otrzymaliśmy tym samym zaproszenie do udziału w największych otrzymaliśmy tym samym zaproszenie do udziału w największych 
w kraju targach branży spożywczej i gastronomicznej POLAGRA w kraju targach branży spożywczej i gastronomicznej POLAGRA 
w Poznaniu, gdzie wspólnie z kierownikiem ds. gastronomii odebra-w Poznaniu, gdzie wspólnie z kierownikiem ds. gastronomii odebra-
liśmy w trakcie uroczystej gali dyplomy i statuetkę, dla bądź co bądź, liśmy w trakcie uroczystej gali dyplomy i statuetkę, dla bądź co bądź, 
jednego z najlepszych w Polsce burgerów. Bardzo z tego miejsca jednego z najlepszych w Polsce burgerów. Bardzo z tego miejsca 
dziękuje, w imieniu własnym oraz załogi Boguchwalskiego Forum dziękuje, w imieniu własnym oraz załogi Boguchwalskiego Forum 
Rozwoju, za zaufanie jakim nas obdarowali klienci i goście. Do zo-Rozwoju, za zaufanie jakim nas obdarowali klienci i goście. Do zo-
baczenia w Genius Loci.baczenia w Genius Loci.

BFR Grzegorz Daszykowski, BFR Grzegorz Daszykowski, 
fot. Rafał Paśkiewicz, archiwum BFRfot. Rafał Paśkiewicz, archiwum BFR

INFORMACJE

Wywiad z Januszem Burdackim,  Wywiad z Januszem Burdackim,  
Prezesem Zarządu Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o.Prezesem Zarządu Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o.
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Jubileusze OSPJubileusze OSP
100 lat działalności  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu
10 września 2022 r. jubileusz 100-lecia istnienia jednostki 

OSP świętowali druhowie ze Zgłobnia. Wydarzenie zainaugu-
rowała uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandaro-
wych odprawiona w kościele parafialnym w Zgłobniu, której 
przewodniczył Proboszcz ks. Marian Cebula. Następnie dru-
howie oraz goście przemaszerowali przy dźwiękach Orkiestry 
Dętej Gminy Boguchwała na plac przy jednostce OSP Zgło-
bień. Dowódcą uroczystości był kapitan Łukasz Trzyna.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz 
samorządowych gminy - Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny, Pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Bogdan 
Cioch, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rzeszo-
wie Adam Wiśniewski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Boguchwale Mariusz Gajdek, Komendant Zarządu 
Gminnego ZOSP w Boguchwale Dariusz Broda, Radny do 
Sejmiku Wojewódzkiego Karol Ożóg, Starosta Rzeszowski 
Józef Jodłowski, radni Gminy Boguchwała, sołtysi, poczty 
sztandarowe jednostek z terenu Gminy Boguchwała oraz 
z OSP Błędowa Zgłobieńska, sponsorzy OSP, druhny i dru-
howie z terenu Gminy Boguchwała. 

Podczas uroczystości została przybliżona historia OSP 
Zgłobień, rozdane odznaczenia za wysługę lat oraz wzorową 
służbę a także przemówienia zaproszonych gości. Następnie 
wszyscy zaproszenie goście udali się na poczęstunek przy-
gotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Zgłobnia. 
Organizatorami wydarzenia byli: Lokalny Ośrodek Kultury 
„Wspólnota” w Zgłobniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zgłobniu.

75 lat działalności  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutoryżu

Swój jubileusz świętowała również Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lutoryżu. Wydarzenie rozpoczęło się od części 
oficjalnej, w której udział wzięli druhowie z OSP Lutoryż, 
a także zaproszeni goście - Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol, Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota, radni Powiatu 
Rzeszowskiego Anna Wolska oraz Rafał Białorucki, radni 
Rady Miejskiej w Boguchwale Marta Ćmiel-Giergielewicz 
i Grzegorz Wojewoda, Proboszcz Parafii w Lutoryżu Mariusz 
Fijałkiewicz, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Mariusz 
Gajdek oraz Komendant Dariusz Broda, a także Dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale Agnieszka 
Czarnik-Buż oraz mieszkańcy Lutoryża. 

Zebranych Gości przywitał Prezes OSP Lutoryż Adam 
Baran, a krótki rys historyczny jednostki przedstawił Rafał 
Białorucki. Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień za wie-
loletnią służbę, a także za wsparcie działań prowadzonych 
przed jednostkę. Pamiątkowe upominki złożyli także zapro-
szeni goście. Jednocześnie mieszkańcy mogli obejrzeć wysta-
wę archiwalnych zdjęć z działania jednostki. Odbyły się także 
pokazy sprzętu strażackiego, przy wsparciu zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP Niechobrz oraz OSP Boguchwała. Miesz-
kańcy mogli również zwiedzać remizę i poznać „od kuchni” 
pracę strażaków ochotników. Na dzieci czekały atrakcje takie 
jak dmuchane wesołe miasteczko, malowanie twarzy i zabawy 
z animatorami. Poczęstunek dla mieszkańców przygotowało 
KGW Lutoryż. Na scenie zaprezentowała się także Kapela 
Kalina z Lutoryża, a piknik zakończyła zabawa taneczna z ze-
społem Siostrzyczki Zespół Muzyczny Rzeszów.

LOK Wspólnota, LOK Razem
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Żołnierska droga  
kapelana i dziekana Wojska Polskiego  
ks. płk Walentego Pączka (1888-1964)

Urodził się w Lutoryżu w domu nr 26 dnia 13 paździer-Urodził się w Lutoryżu w domu nr 26 dnia 13 paździer-
nika 1888 r. w rodzinie Jana Pączka (1851-1907) s. Michała nika 1888 r. w rodzinie Jana Pączka (1851-1907) s. Michała 
i Rozalii Baran oraz Elżbiety z Majchrzyckich (1862-1941) i Rozalii Baran oraz Elżbiety z Majchrzyckich (1862-1941) 
c. Wojciecha i Zofii Roman. Jego chrzest odbył sie nazajutrz, c. Wojciecha i Zofii Roman. Jego chrzest odbył sie nazajutrz, 
14 października w kościele parafialnym w Boguchwale. Rodzi-14 października w kościele parafialnym w Boguchwale. Rodzi-
cami chrzestnymi byli: Franciszek Pączek i Elżbieta żona Józe-cami chrzestnymi byli: Franciszek Pączek i Elżbieta żona Józe-
fa Majchrzyckiego. Miał 5 braci i 5 sióstr. Warto tu nadmienić, fa Majchrzyckiego. Miał 5 braci i 5 sióstr. Warto tu nadmienić, 
że siostra Maria (1881-1973) 26 września 1909 r. wyszła za że siostra Maria (1881-1973) 26 września 1909 r. wyszła za 
mąż za Antoniego Furę (1877-1957), rotmistrza i legionistę, mąż za Antoniego Furę (1877-1957), rotmistrza i legionistę, 
który brał udział także na froncie włoskim, gdzie jako kapelan który brał udział także na froncie włoskim, gdzie jako kapelan 
trafił także ks. Walenty Pączek. Szkołę powszechną sześciokla-trafił także ks. Walenty Pączek. Szkołę powszechną sześciokla-
sową ukończył w Lutoryżu. W latach 1900-1908 uczęszczał do sową ukończył w Lutoryżu. W latach 1900-1908 uczęszczał do 
8 klasowego gimnazjum klasycznego w Rzeszowie i 1 czerwca 8 klasowego gimnazjum klasycznego w Rzeszowie i 1 czerwca 
1908 r. złożył maturę gimnazjalną. 1908 r. złożył maturę gimnazjalną. 

W okresie tym włączył sie w działalność tajnych organiza-W okresie tym włączył sie w działalność tajnych organiza-
cji patriotycznych. Związany był z takimi osobami jak: Albin cji patriotycznych. Związany był z takimi osobami jak: Albin 
Satyr-Fleszar, Tadeusz Wyrwa-Furgalski, Leopold Lis-Kula, Satyr-Fleszar, Tadeusz Wyrwa-Furgalski, Leopold Lis-Kula, 
Stanisław Patroś, Stanisław Żytkiewicz, Franciszek Łuszczki, Stanisław Patroś, Stanisław Żytkiewicz, Franciszek Łuszczki, 
Andrzej Mączka, Józef  Pasierb. Kilku z nich zostało kapła-Andrzej Mączka, Józef  Pasierb. Kilku z nich zostało kapła-
nami. Wszyscy stali się żołnierzami Legionów Polskich. Kilku nami. Wszyscy stali się żołnierzami Legionów Polskich. Kilku 
poległo. W latach 1908-1912 studiował w Seminarium Du-poległo. W latach 1908-1912 studiował w Seminarium Du-
chownym w Przemyślu. Ton pracy niepodległościowej w se-chownym w Przemyślu. Ton pracy niepodległościowej w se-
minarium nadawali wówczas Franciszek Bolek i Józef Panaś. minarium nadawali wówczas Franciszek Bolek i Józef Panaś. 
Podczas ferii wakacyjnych angażował sie w działalności drużyn Podczas ferii wakacyjnych angażował sie w działalności drużyn 
strzeleckich i bartoszowych w Lutoryżu, Babicy, Boguchwale strzeleckich i bartoszowych w Lutoryżu, Babicy, Boguchwale 

i Niechobrzu. W roku 1912 ukończył studia teologiczne, zło-i Niechobrzu. W roku 1912 ukończył studia teologiczne, zło-
żył egzaminy końcowe i w dniu 29 czerwca został kapłanem. żył egzaminy końcowe i w dniu 29 czerwca został kapłanem. 
W tym dniu został wyświęcony w katedrze przemyskiej otrzy-W tym dniu został wyświęcony w katedrze przemyskiej otrzy-
mując sakrament kapłaństwa z rąk przyszłego świętego-bpa mując sakrament kapłaństwa z rąk przyszłego świętego-bpa 
Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924). Objął obowiązki na Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924). Objął obowiązki na 
parafii jako wikariusz i prefekt szkół ludowych w Łańcucie. parafii jako wikariusz i prefekt szkół ludowych w Łańcucie. 
Nawiązał bliskie kontakty z kierownikami szkół: Janem Wit-Nawiązał bliskie kontakty z kierownikami szkół: Janem Wit-
kiem (1887-1967) nauczycielem i kierownikiem szkoły na kiem (1887-1967) nauczycielem i kierownikiem szkoły na 
Przedmieściu oraz Stanisławem Kuziarą (1889-1932) nauczy-Przedmieściu oraz Stanisławem Kuziarą (1889-1932) nauczy-
cielem i kierownikiem jedno-klasowej szkoły ludowej, później-cielem i kierownikiem jedno-klasowej szkoły ludowej, później-
szej Szkoły Podstawowej nr 4. szej Szkoły Podstawowej nr 4. 

Będąc kapelanem rezerwy, w dniu 28 lipca 1914 r. został po-Będąc kapelanem rezerwy, w dniu 28 lipca 1914 r. został po-
wołany do armii austriackiej. 1 sierpnia 1914 r. zmobilizowany do wołany do armii austriackiej. 1 sierpnia 1914 r. zmobilizowany do 
45 pułku piechoty, na stanowisko kapelana pułkowego. Rusza na 45 pułku piechoty, na stanowisko kapelana pułkowego. Rusza na 
front. W tym pułku przeszedł całą wojnę europejską na frontach: front. W tym pułku przeszedł całą wojnę europejską na frontach: 
rosyjskim, rumuńskim, serbskim i włoskim. Pracował nad pod-rosyjskim, rumuńskim, serbskim i włoskim. Pracował nad pod-
noszeniem i utrzymaniem ducha narodowego wśród Polaków noszeniem i utrzymaniem ducha narodowego wśród Polaków 
wcielonych do tego pułku, pomimo szykan ze strony austriackiej wcielonych do tego pułku, pomimo szykan ze strony austriackiej 
komendy i niemieckich oficerów. Ranny, a w bitwie pod Piavą komendy i niemieckich oficerów. Ranny, a w bitwie pod Piavą 
(front włoski) w 1918 r. dostał się do niewoli (włoskiej). Prze-(front włoski) w 1918 r. dostał się do niewoli (włoskiej). Prze-
bywając w obozie Monte Cassino, zgłosił się jako ochotnik do bywając w obozie Monte Cassino, zgłosił się jako ochotnik do 
armii polskiej, tworzącej sie wówczas we Włoszech. Następnie armii polskiej, tworzącej sie wówczas we Włoszech. Następnie 
przez parę miesięcy pracował jako kapelan obozu koncentracyj-przez parę miesięcy pracował jako kapelan obozu koncentracyj-
nego Armii Polskiej w Casagiove i Santa Maria Capua Vetere nego Armii Polskiej w Casagiove i Santa Maria Capua Vetere 
pod Neapolem. Także obsługiwał szpital wojenny włosko-fran-pod Neapolem. Także obsługiwał szpital wojenny włosko-fran-
cusko-polski w Sparaniso pod Neapolem. Stamtąd Naczelne cusko-polski w Sparaniso pod Neapolem. Stamtąd Naczelne 
Dowództwo Armii Polskiej przeniosło kapelana Pączka do Dowództwo Armii Polskiej przeniosło kapelana Pączka do 
Francji wyznaczając na stanowisko kapelana obozu zbornego Francji wyznaczając na stanowisko kapelana obozu zbornego 
Wojska Polskiego w Bretanii, w miejscowości Sille Le Guil-Wojska Polskiego w Bretanii, w miejscowości Sille Le Guil-
laume i Le Sables, potem do szpitala wojsk francusko-polskich laume i Le Sables, potem do szpitala wojsk francusko-polskich 
na froncie francusko-niemieckim we Włoszech, w miejscowo-na froncie francusko-niemieckim we Włoszech, w miejscowo-
ściach: Arches, Arhettes i Dounoux. W lutym 1919 r. w obozie ściach: Arches, Arhettes i Dounoux. W lutym 1919 r. w obozie 
Arches na bazie francuskiej 74 Dywizji Piechoty przystąpiono Arches na bazie francuskiej 74 Dywizji Piechoty przystąpiono 
do organizacji 6 Dywizji Strzelców Polskich Armii Polskiej we do organizacji 6 Dywizji Strzelców Polskich Armii Polskiej we 
Francji. Francji. 
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W dniu 4 maja 1919 r. powrócił do Polski z tą dywizją, jako W dniu 4 maja 1919 r. powrócił do Polski z tą dywizją, jako 
kapelan dywizyjny w stopniu kapitana. Na podstawie rozka-kapelan dywizyjny w stopniu kapitana. Na podstawie rozka-
zu Ministerstwa Spraw Wojskowych 169 z 1 września 1919 r. zu Ministerstwa Spraw Wojskowych 169 z 1 września 1919 r. 
o zjednoczeniu Armii Hallera z Armią Krajową, 6 Dywizja o zjednoczeniu Armii Hallera z Armią Krajową, 6 Dywizja 
Strzelców Polskich została przemianowana na 12 Dywizję Strzelców Polskich została przemianowana na 12 Dywizję 
Piechoty Strzelców Kresowych. Przeszła głęboką reorgani-Piechoty Strzelców Kresowych. Przeszła głęboką reorgani-
zację. Z tymi wojskami kapelan Pączek przeszedł kampanię zację. Z tymi wojskami kapelan Pączek przeszedł kampanię 
ukraińską i bolszewicką. Na froncie przebywał w okresie od 4 ukraińską i bolszewicką. Na froncie przebywał w okresie od 4 
kwietnia 1919 do 25 kwietnia 1920 r. kwietnia 1919 do 25 kwietnia 1920 r. 

Po zakończonej wojnie przeznaczono go na kapelana do Po zakończonej wojnie przeznaczono go na kapelana do 
Lwowa. Od 1 grudnia 1920 r. do 31 stycznia 1922 r. zajmował Lwowa. Od 1 grudnia 1920 r. do 31 stycznia 1922 r. zajmował 
stanowisko w Dowództwie Okręgu Generalnego we Lwowie, stanowisko w Dowództwie Okręgu Generalnego we Lwowie, 
będąc kapelanem Wojskowego Szpitala Okręgowego Nr 6 będąc kapelanem Wojskowego Szpitala Okręgowego Nr 6 
i Garnizonowego. Od 1 lutego 1922 r. do 30 kwietnia 1923 r. i Garnizonowego. Od 1 lutego 1922 r. do 30 kwietnia 1923 r. 
był kapelanem dywizyjnym w 11 Dywizji Piechoty w Sta-był kapelanem dywizyjnym w 11 Dywizji Piechoty w Sta-
nisławowie, w stopniu majora. Od 1 maja do 30 październi-nisławowie, w stopniu majora. Od 1 maja do 30 październi-
ka 1923 r. kapelanem 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. Od  ka 1923 r. kapelanem 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. Od  
1 października 1923 r. do 15 kwietnia 1925 r. kapelanem 2 dywi-1 października 1923 r. do 15 kwietnia 1925 r. kapelanem 2 dywi-
zji Piechoty w Kielcach. Od 16 kwietnia 1925 r. do 30 kwietnia zji Piechoty w Kielcach. Od 16 kwietnia 1925 r. do 30 kwietnia 
1937 r. kapelanem 24 Dywizji Piechoty i proboszcz wojskowej 1937 r. kapelanem 24 Dywizji Piechoty i proboszcz wojskowej 
parafii pw. Św. Wojciecha B.M. w Jarosławiu, która erygowana parafii pw. Św. Wojciecha B.M. w Jarosławiu, która erygowana 
została 1 maja 1926 r. dla powiatów jarosławskiego, przewor-została 1 maja 1926 r. dla powiatów jarosławskiego, przewor-
skiego i ciechanowskiego. Od 1 maja 1937 r. do 31 lipca 1939 r. skiego i ciechanowskiego. Od 1 maja 1937 r. do 31 lipca 1939 r. 
dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr III w Grodnie, dziekanem Dowództwa Okręgu Korpusu nr III w Grodnie, 
w stopniu pułkownika. Wówczas Grodno było dużym garni-w stopniu pułkownika. Wówczas Grodno było dużym garni-
zonem wojskowym. Dziekanowi Pączkowi podlegało 9 parafii zonem wojskowym. Dziekanowi Pączkowi podlegało 9 parafii 
wojskowych: 16 kapelanów, 11 kapelanów z rezerwy i 5 po-wojskowych: 16 kapelanów, 11 kapelanów z rezerwy i 5 po-
mocniczych. Od 1 do 31 sierpniu 1939 r. dziekanem DOK nr mocniczych. Od 1 do 31 sierpniu 1939 r. dziekanem DOK nr 
7 w Poznaniu, a od 1 do 20 września dziekanem Zgrupowania 7 w Poznaniu, a od 1 do 20 września dziekanem Zgrupowania 
Armii «Prusy» (Wilno), która była odwodem Naczelnego Wo-Armii «Prusy» (Wilno), która była odwodem Naczelnego Wo-
dza. W chwili wybuchu wojny działalność duszpasterska kape-dza. W chwili wybuchu wojny działalność duszpasterska kape-
lanów wojskowych nie była zorganizowana. Wielu kapelanów lanów wojskowych nie była zorganizowana. Wielu kapelanów 
nie mogło dotrzeć do swoich jednostek. Szlak bojowy dziekana nie mogło dotrzeć do swoich jednostek. Szlak bojowy dziekana 
Pączka w wojnie obronnej 1939 r. wiódł przez Włodzimierz, Pączka w wojnie obronnej 1939 r. wiódł przez Włodzimierz, 
Zamość, Gliniany, Kutno, Skierniewice, Radom, Kozienice, Zamość, Gliniany, Kutno, Skierniewice, Radom, Kozienice, 
Dęblin, Lublin do Chełma. Po rozbiciu Zgrupowania ulega Dęblin, Lublin do Chełma. Po rozbiciu Zgrupowania ulega 
ono rozproszeniu i ostatecznie zostaje okrążone przez wojska ono rozproszeniu i ostatecznie zostaje okrążone przez wojska 
niemieckie i sowieckie. Ksiądz dziekan w stopniu pułkownika niemieckie i sowieckie. Ksiądz dziekan w stopniu pułkownika 
Wojska Polskiego wrócił szczęśliwie do rodzinnego Lutoryża. Wojska Polskiego wrócił szczęśliwie do rodzinnego Lutoryża. 

Od 2 listopada do 20 grudnia 1939 r. szykanowany przez Od 2 listopada do 20 grudnia 1939 r. szykanowany przez 
Gestapo, przebywa w więzieniu. Okupację spędza przy rodzi-Gestapo, przebywa w więzieniu. Okupację spędza przy rodzi-
nie. Od 10 kwietnia do 31 maja 1946 r. jest dziekanem Okręgu nie. Od 10 kwietnia do 31 maja 1946 r. jest dziekanem Okręgu 
Wojskowego nr IV we Wrocławiu, od 1 czerwca do 6 kwiet-Wojskowego nr IV we Wrocławiu, od 1 czerwca do 6 kwiet-
nia 1950 r. dziekanem OW I w Warszawie. W nowej rzeczy-nia 1950 r. dziekanem OW I w Warszawie. W nowej rzeczy-
wistości politycznej duszpasterstwo wojskowe znalazło się wistości politycznej duszpasterstwo wojskowe znalazło się 
pod całkowitą kontrolą władz komunistycznych. Działalność pod całkowitą kontrolą władz komunistycznych. Działalność 
duszpasterstwa została sprowadzona do posługi liturgicznej duszpasterstwa została sprowadzona do posługi liturgicznej 
w kościołach garnizonowych, usytuowanych poza jednostka-w kościołach garnizonowych, usytuowanych poza jednostka-
mi wojskowymi. Z czasem chodzenie do kościoła w mundurze, mi wojskowymi. Z czasem chodzenie do kościoła w mundurze, 
ochrzczenie dziecka czy przystąpienie jego do I Komunii świę-ochrzczenie dziecka czy przystąpienie jego do I Komunii świę-
tej groziło wstrzymaniem awansu. tej groziło wstrzymaniem awansu. 

W dniu 6 kwietnia 1950 r. dziekan Walenty Pączek został W dniu 6 kwietnia 1950 r. dziekan Walenty Pączek został 
zwolniony ze służby zawodowej i przeniesiony w stan spoczyn-zwolniony ze służby zawodowej i przeniesiony w stan spoczyn-
ku-rozkazem personalnym MON 456/II.II-1 z dnia 6.04.1950 r. ku-rozkazem personalnym MON 456/II.II-1 z dnia 6.04.1950 r. 
Związał się na stałe z Duszpasterstwem Wojskowym Wyznania Związał się na stałe z Duszpasterstwem Wojskowym Wyznania 
Rzymsko-Katolickiego w Warszawie, gdzie mieszkał do śmierci Rzymsko-Katolickiego w Warszawie, gdzie mieszkał do śmierci 
i pomagał w pracy. Zmarł 15 kwietnia 1964 r. Jego ciało spo-i pomagał w pracy. Zmarł 15 kwietnia 1964 r. Jego ciało spo-
czywa w rodzinnym grobie, na cmentarzu parafialnym w Bo-czywa w rodzinnym grobie, na cmentarzu parafialnym w Bo-
guchwale, w którym obok kapłana spoczywają jego rodzice Jan guchwale, w którym obok kapłana spoczywają jego rodzice Jan 
i Elżbieta Pączek oraz brat Wojciech (1886-1952). i Elżbieta Pączek oraz brat Wojciech (1886-1952). 

Był odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Był odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Walecznych, Medalem za Wojnę 1918-1921, Meda-Krzyżem Walecznych, Medalem za Wojnę 1918-1921, Meda-
lem Dziesięciolecia, Medalem «Za długoletnią Służbę», Me-lem Dziesięciolecia, Medalem «Za długoletnią Służbę», Me-
dalem interallie dite la Victoire i Orderem Franciszka Józefa. dalem interallie dite la Victoire i Orderem Franciszka Józefa. 

Zdzisław Domino, archiwalne fotografie udostępnił Adam Zdzisław Domino, archiwalne fotografie udostępnił Adam 
Pasternak, zdjęcie grobu Zdzisław Domino.Pasternak, zdjęcie grobu Zdzisław Domino.

Kolejna mogiła wojenna odnowiona
W bieżącym roku Gmina Boguchwa-

ła wyremontowała kolejną mogiłę z okre-
su II wojny światowej. Mogiła Jana Gajd-
ka - ofiary hitlerowskiego okupanta, 
zastrzelonego w 1943 r. - otrzymała nowy 
nagrobek granitowy, dostosowany wy-
glądem  do sąsiadującej mogiły wojennej 
Stanisława Ruszały. 

Gmina Boguchwała wydatkowała 
na ten cel 9 900 zł, a dodatkowe środki 
w wysokości 7 000 zł przekazane zostały 
przez Wojewodę Podkarpackiego.

 
 UM

KRONIKA
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120 lat 120 lat   
Szkoły Podstawowej nr 2  Szkoły Podstawowej nr 2  
w Niechobrzuw Niechobrzu

15 października 2022 r. (sobota) miało miejsce jedno z naj-
bardziej doniosłych wydarzeń w dotychczasowej historii 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechob-
rzu – obchody jubileuszu 120-lecia istnienia tej placówki, 
połączone z ceremoniałem przekazania jej sztandaru.

Uroczystość została zainaugurowana mszą świętą 
w miejscowym Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, w której oprócz znamienitych osobistości duchow-
nych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
przedstawiciele wojewódzkich władz oświatowych, repre-
zentanci lokalnych instytucji i zakładów pracy, dawniej-
si i obecnie zatrudnieni pracownicy SP 2 w Niechobrzu, 
teraźniejsza społeczność uczniowska tej placówki i jej ab-
solwenci, przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców, liczne 
grono sympatyków szkoły. W trakcie kościelnej ceremonii 
dokonano poświęcenia sztandaru. 

Kolejna część jubileuszowych obchodów odbyła się 
w budynku szkolnym, gdzie uczniowie SP 2 w Niechob-
rzu zapoznali przybyłą publiczność z bogatymi dziejami 
placówki-jubilatki oraz wzięli udział w wielowarstwowym 
programie artystycznym, będącym odzwierciedleniem ich 
nieprzeciętnych umiejętności. 

Zwieńczeniem tej odsłony uroczystości było przeka-
zanie sztandaru przez reprezentantów Rady Rodziców na 
ręce Dyrektora Szkoły, który z kolei wręczył go uczniow-
skiemu pocztowi sztandarowemu.

Termin tegorocznego jubileuszu placówki zbiegł się 
z Dniem Edukacji Narodowej. Podczas szkolnej gali Bur-
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mistrz Boguchwały Wiesław Kąkol uhonorował dziewięcioro 
pedagogów szczególnie wyróżniających się w pracy zawodo-
wej, przyznając im Nagrody Burmistrza Boguchwały. W tym 
gronie znaleźli się: Alicja Chlebica, Magdalena Kawalec, 
Agata Król-Drzał, Sylwia Król, Gabriela Lubas, Andżelika 
Pytlos, Łukasz Gajdek, Andrzej Niedziałek, Tomasz Siorek. 
Ponadto Dyrektor SP 2 w Niechobrzu Tomasz Siorek na-

grodził za efektywną pracę nauczycieli i pracowników swojej 
szkoły – Ewę Głodowską, Agnieszkę Grochowy, Kazimierę 
Kalandyk-Ożóg, Krystynę Kasprzyk, Agnieszkę Ślusarz, Jo-
annę Warzochę, Agatę Wiącek i Magdalenę Wolską. Ostat-
nim punktem obchodów szkolnego święta było okoliczno-
ściowe spotkanie.

SP nr 2, fot. T. Poźniak

Medale KEN dla nauczycieli  
z gminnych placówek oświatowych

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w Sali Kolumnowej 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się uroczystość 
w czasie której, nauczyciele z gminnych placówek oświato-
wych zostali uhonorowani Medalami Komisji Narodowej. 
W gronie wyróżnionych znaleźli się nauczyciele z Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bo-
guchwale: Zofia Machnicka, Bogdan Maciesowicz oraz Ar-
tur Wiktor, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mo-
gielnicy, dyrektor szkoły Łukasz Bubicz, a także dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli 
Zgłobieńskiej Jan Fularz i Renata Pietrucha oraz Bogdan 
Dziedzic z szkoły w Racławówce. Nagrodę Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty otrzymali Bożena Drozdowska-Wnęk ze 

Szkoły Podstawowej w Zgłobniu oraz ks. dr Krzysztof Bu-
dzyń z placówki w Mogielnicy.

Tym samym znaleźli się oni wśród 219 pedagogów z Pod-
karpacia wyróżnionych tym prestiżowym odznaczeniem. To 
docenienie a zarazem podziękowanie jest szczególnie ważne, 
w kontekście ostatnich, wyjątkowo trudnych dla polskiej edu-
kacji lat, choćby tylko o pandemii wspominając. 

Należy mieć nadzieję, że przedstawiciele stanu na-
uczycielskiego z liceum boguchwalskiego i innych placó-
wek oświatowych w Gminie Boguchwała, co roku będą 
w licznej grupie reprezentować laureatów resortowych 
wyróżnień.

LOB, SP Mogielnica, SP Wola Zgłobieńska
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Szkolne warsztaty profilaktyczne  
w ramach Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałaniu Narkomanii
Obecnie w 10 szkołach podstawowych z terenu Gminy Bo-
guchwała oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale 
prowadzone są warsztaty profilaktyczno-diagnostyczne mają-
ce na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkotyków i do-
palaczy, zapobieganiu agresji i przemocy rówieśniczej, eduka-
cji psychoseksualnej, diagnozy problemów wychowawczych, 
jak również uzależnieniom od gier komputerowych.

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF, które prowa-
dzi ww. warsztaty w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu 
Narkomanii, zajmuje się działalnością profilaktyczną już od 12 
lat. W tym czasie przeprowadzono setki szkoleń i warsztatów 
dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej, pro-
filaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy oraz   uzależnień 
behawioralnych. 

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych psycho-
logów i  psychoprofilaktyka. Uczestnikami są dzieci i młodzież 
z klas IV-VIII szkół podstawowych i I-IV liceum ogólnokształ-
cącego. Uczniowie uczestniczą w 4-godzinnych spotkaniach   
których tematyka i sposób prowadzenia zajęć profilaktycznych 

dopasowane są do potrzeby grupy, wieku oraz poziomu rozwoju 
uczestników. Zazwyczaj jest to metoda warsztatowa, której ce-
lem jest zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć oraz praca 
nad ich przekonaniami i postawami.

Dotarcie do jak największej grupy uczniów zagrożonych 
wskazanymi wyżej problemami i przeprowadzenie wśród 
nich tego typu działań przyniesie wymierne korzyści i po-
zwoli w przyszłości zapobiec różnego rodzaju uzależnieniom.

UM

Międzynarodowo w LOB-ie
W dniach 16-27 września 2022 r. 11-osobowa grupa uczniów 
z klas drugich Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Boguchwale, pod opieką dwóch nauczy-
cielek –Jadwigi Czachor i Agnieszki Czarnik – przebywała 
w Niemczech w Saarlandzie, biorąc udział w międzynarodo-
wym projekcie: Tri-national schoolgarden – exchange Poland / 
Nepal / Germany, realizowanym w języku angielskim.

Celem projektu była refleksja nad znaczeniem zrównowa-
żonego rozwoju, czyli najkrócej mówiąc – nad wagą solidar-
ności międzypokoleniowej. Poszanowanie środowiska, postęp 
społeczny i wzrost gospodarczy – nad tymi aspektami sku-
piała się młodzież polska, niemiecka i nepalska, wymieniając 
spostrzeżenia i formułując wnioski na przyszłość. 

W programie, oprócz warsztatów dotyczących zrównowa-
żonego rozwoju, było  również zwiedzanie Saarbrücken – stolicy 
Saarlandu, wizyta w Parlamencie Europejskim w Straßburgu, 
odwiedziny w Ludwigsgymnasium  w Saarbrücken,  związane 
z prowadzeniem w ramach wspomnianego projektu przysz-
kolnego, doświadczalnego ogródka oraz oczywiście mnóstwo 
rozmów, gier i zabaw integracyjnych, będących z pewnością za-
powiedzią trwałych i pięknych międzynarodowych przyjaźni.

Inna grupa uczniów LOB-u, tym razem z klasy czwar-
tej, pod przewodnictwem pana Łukasza Bryka, przebywała 
w dniach 9-15 października 2022r., w ramach realizacji pro-
jektu Erasmus+ (CHEFS Clean & Healthy Environment, Fit 
Students), w Botosanii (Rumunia).

Również ten projekt promował zdrowy tryb życia, tym 
razem poprzez sport i zbilansowaną dietę oraz ekologiczne 
spojrzenie na siebie i swoje otoczenie. Niezaprzeczalnym wa-
lorem  wyjazdu było podnoszenie kompetencji językowych. 
Podkreślić należy także wartość dodaną, jaka wiąże się z  roz-
wijaniem kompetencji miękkich: praca w grupie, umiejętność 
negocjacji, kontakty interpersonalne i umiejętności cyfrowe.

Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyło uczniom 
LOB-u poznawanie okolicy, praca w grupach, (oczywiście 
w języku angielskim),  piknik ekologiczny, czy aktywność 
sportowa, a w ramach tejże - lekcja samoobrony.  Nie zabrakło 
również takich elementów kulturoznawczych,  jak zwiedzanie 
świątyni w Zosin, czy muzeum poświęconego najsłynniejsze-
mu rumuńskiemu poecie Mihai Eminescu w Ipotesti.

Po takich wrażeniach i doświadczeniach ciężko wracać do 
szkolnych ław.

Agnieszka Czarnik
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Rzeka 
dawnych dni...

Od niedzieli 11 września Od niedzieli 11 września 
park w Zgłobniu oficjalnie park w Zgłobniu oficjalnie 
nosi imię wybitnego nosi imię wybitnego 
artysty, Tadeusza Nalepy artysty, Tadeusza Nalepy 
(1943-2007), który tutaj się (1943-2007), który tutaj się 
urodził. W miejscowej szkole urodził. W miejscowej szkole 
podstawowej, jednogłośną podstawowej, jednogłośną 
uchwałę Rady Miejskiej uchwałę Rady Miejskiej 
w Boguchwale w tej sprawie w Boguchwale w tej sprawie 
odczytał radny Tadeusz odczytał radny Tadeusz 
Kalandyk, aktu nadania Kalandyk, aktu nadania 
imienia dokonał  Burmistrz imienia dokonał  Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, Boguchwały Wiesław Kąkol, 
a zebranych oraz park a zebranych oraz park 
Nalepy pobłogosławił  Nalepy pobłogosławił  
ks. Andrzej Sroka.ks. Andrzej Sroka.
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Oficjalne uroczystości poprzedził niezwykły koncert pt. „Rzeka 
dawnych dni”. Składający się z piosenek Nalepy w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli ze szkoły Podstawowej w Zgłobniu, których wspomagały 
ich  rodziny i przyjaciele. Było to widowisko, podczas którego, nie tyl-
ko śpiewano piosenki Nalepy, ale również opowiedziano o jego życiu 
i twórczości, a także o jego zgłobieńskich korzeniach.

Usłyszeliśmy największe przeboje skomponowane przez artystę 
m.in.: „Annę”, „Nocą puka ktoś”, „Wyspę”, „Na drugim brzegu tęczy”, 
„Gdyś kochał, hej”. W finale wykonawcy i publiczność odśpiewali 
„Kiedy byłem małym chłopcem”, który zaintonował Mateusz Zacios 
z trzeciej klasy. Oprócz niego wystąpiły jego szkolne koleżanki: Pau-
lina Ostafińska, Marta Zacios, Wiktoria Kocoń, Maja Kurc, Olivia 
Kowal. W koncercie śpiewał także ich nauczyciel Bogdan Kaczor (grał 
również na gitarze akustycznej)  oraz Norbert Tomaka, Andrzej Milek 
i Tadeusz Ciebiera. Całość poprowadziła nauczycielka historii Kry-
styna Milek wraz z Tomaszem Paulukiewiczem, autorem scenariu- 
sza i reżyserem tego spektaklu. Zespół muzyczny stworzyli Jerzy 
Czeluśniak (bass, kierownik muzyczny koncertu), Waldi Rzeszut (gi-
tara), Maksymilian Gajdek (saksofon) oraz Damian Drzał, piętnasto-
letni perkusista, dwaj ostatni to absolwenci zgłobieńskiej podstawówki. 
Swój spektakl zaprezentowali również podopieczni Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, którego siedziba mieści się w dworku na terenie parku.

Publiczność dopisała i przyjęła z wielkim entuzjazmem występy 
swoich sąsiadów i znajomych. Wśród widzów było wiele osób 
spokrewnionych z Nalepą, w tym jego brat Czesław, oraz wielu fanów, 
przybyłych tutaj naprawdę z daleka. Imprezie towarzyszyło duże zain-
teresowanie mediów, a całość była nagrywana dla potrzeb TVP. 

Tomasz Paulukiewicz
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Turniej piłki nożnej o Puchar Sołtysa 
oraz Radnego Gminy Boguchwała
Uroczyste otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego w Zgłobniu
W niedzielę 11 września 2022 roku mieszkańcy miejsco-
wości Zgłobień oraz wszyscy odwiedzający ją goście mie-
li możliwość uczestniczenia w uroczystości poświęcenia 

i otwarcia boiska wielofunkcyjnego, powstałego przy 
tutejszej Szkole Podstawowej im. Prymasa 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Imprezą inauguracyjną nowo od-

danego boiska stały się rozgrywki 
sportowe piłki nożnej o Puchar 
Sołtysa oraz Radnego Gmi-
ny Boguchwała. Organizato-
rzy: Radny Rady Miejskiej 
w Boguchwale Tadeusz Kalan-
dyk oraz Sołtys Zgłobnia Łu-
kasz Hudzik ufundowali cenne 

nagrody dla wszystkich piłka-
rzy uczestniczących w turnieju. 

W rozgrywkach wzięły udział 4 
drużyny mieszane, w skład których 

weszli ochotnicy,  uczniowie klas IV-
-VIII. Drużyny rozgrywały mecze, każda 

w swojej barwie, a były to:  czerwona, niebieska, 
pomarańczowa i zielona. Kapitanami drużyn zostali ucznio-
wie klasy 8: Maciek Świeca kapitan drużyny „niebieskich”, 
Wojtek Pyziak kapitan „pomarańczowych”, Kacper Kuter 
kapitan „zielonych” i Arkadiusz Dereń kapitan „czerwonych”. 

Imprezę sportową uświetnił udział profesjonalnego sędzie-
go piłki nożnej Sławomira Chmiela, a rozgrywki przygotowy-
wali nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podsta-

wowej w Zgłobniu: Zofia Byjoś i Grzegorz Kowal, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu. Zwycięzcami rozgrywek 
została drużyna „niebieskich”, przy czym o wygranej zadecy-
dowały rzuty karne, poprzedzone zaciętą rywalizacją. Po za-
kończeniu rozgrywek wręczono nagrody zwycięzcom i uczest-
nikom, z których każdy otrzymał indywidualnie pamiątkowy 
medal oraz bilet do kina, drużynowo zaś dyplom i puchar.

Po zakończeniu części sportowej Proboszcz Parafii ks. 
Marian Cebula poświęcił boisko w asyście obecnych władz 
oraz organizatorów imprezy a uroczystego otwarcia dokonał 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. Wraz z Burmistrzem 
symboliczną wstęgę przecinali Radny Tadeusz Kalandyk, 
Sołtys Łukasz Hudzik, Dyrektor Szkoły Grzegorz Kowal 
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Świętoń. 

LOK Wspólnota

Auxilium (pomaganie) w czasie zmian
9 września w Miejskim Centrum 

Kultury w Boguchwale odbyła się otwarta 
konferencja profilaktyczna zorganizowa-
na przez Fundację Auxilium pt. „Auxi-
lium (pomaganie) w czasie zmian”, pod-
czas której specjaliści, w tym naukowcy 
i praktycy, zajmujący się wsparciem osób 
i rodzin przedstawili wyniki najnowszych 
badań oraz podzielili się praktyką działań 
na rzecz osób potrzebujących wsparcia.  
Poradnia Specjalistyczna „ARKA”

Poradnia Specjalistyczna „ARKA” 
udziela bezpłatnej pomocy z zakresu 
psychologii, psychoterapii, prawa, do-
radztwa rodzinnego, terapii uzależnień 
i specjalizacji pokrewnych osobom bo-
rykającym się z różnymi trudnościami 

życiowymi oraz prowadzi telefon za-
ufania, gdzie każdy będący w potrze-
bie może zostać wysłuchany i uzyskać 
wsparcie. Uzupełnieniem działalności 
Poradni Specjalistycznej, prowadzonej 
przez Fundację Auxilium, są działania 
psychoprofilaktyczne, psychoedukacja 
i edukacja zdrowotna, a także grupy 
terapii i samopomocy dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych.

Gabinet poradni znajduje się 
w Miejskim Centrum Kultury 
w Boguchwale na I piętrze w pok. 1.05, 
czynny jest od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 16:00-20:00, obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja wizyt pod nu-
merem 17 77 30 809. 

MCK, Fundacja Auxilium
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Gminne Obchody Dnia Seniora  
w Boguchwale
18 września w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Boguchwale odbyła się uroczystość Gminnych 
Obchodów Dnia Seniora Boguchwała 2022.  

Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Boguchwały, 
Miejska Rada Seniorów w Boguchwale, Miejskie Centrum 
Kultury w Boguchwale, Gminna Biblioteka Publiczna Bo-
guchwała, Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu 
oraz Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu.

Do zebranych seniorów życzenia skierowali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Boguchwale Piotr Pustelny, a okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Przewodniczący Miejskiej Rady Senio-
rów w Boguchwale Jan Nawrot. 

Podczas wydarzenia odbyła się również uroczystość inau-
guracji Uniwersytetu III Wieku Aktywni Plus, działającego 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale. Fina-
łem obchodów był spektakl „Ordonka - jeśli kochasz mnie...” 
w wykonaniu Teatru Bo Tak. Aktorka Mariola Łabno-Flau-
menhaf jako tytułowa diva poruszająco zaśpiewała kilkana-
ście najsłynniejszych przebojów Ordonki, które wyszły spod 
tak zacnych piór jak Tuwima, Hemara czy Warsa. Artyści 
zabrali widzów w fascynującą historię, podczas spektaklu se-
niorzy usłyszeli oryginalne aranżacje Macieja Łukaszewicza 
przedwojennych hitów w reżyserii  Mileny Tejkowskiej. 

Półtoragodzinny spektakl muzyczny przeniósł wszyst-
kich w urokliwy klimat dwudziestolecia międzywojennego 
i odsłonił nieznane oblicze wybitnej pieśniarki. Świetny 
spektakl ze wspaniałą atmosferą i oklaskom nie było końca. 

MCK
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Święto Seniorów
Dzień Seniora to szczególne świę-
to ludzi starszych, którym należy się 
szacunek i uznanie za bezinteresowną 
miłość i mądrość jakimi obdarowują 
młode pokolenia. To Seniorzy kulty-
wują obrzędy i zwyczaje ludowe oraz 
tradycyjną kuchnię przekazując je 
młodszemu pokoleniu.

Niechobrz
W Centrum Promocji Dziedzictwa 

Kulturowego w Niechobrzu odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Seniora, współ-
organizowane przez Lokalny Ośrodek 
Kultury „Razem” w Niechobrzu oraz 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Aktywny Senior Gminy Boguchwała. 
Spotkanie rozpoczęło się od życzeń dla 
seniorów, które złożyli Zastępca Bur-
mistrza Boguchwały Justyna Placha-
-Adamska, Sołtys Niechobrza Marian 
Kawa, Przewodniczący Stowarzyszenia 
Aktywny Senior Antonii Golonkiewicz 
oraz Wiceprzewodniczący Józef Tobiasz, 
a także Dyrektor LOK „Razem” Maciej 
Dziedzic. W spotkaniu uczestniczyli tak-
że Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Boguchwale Tadeusz Rak oraz Andrzej 
Zając, a także Radny Jerzy Mazur.

Niespodzianką był jak zawsze pełen 
wigoru i entuzjazmu występ Stefanii 
Budy - znanej regionalistki i ambasa-
dorki mowy polskiej, która z przymru-
żeniem oka opowiedziała o kłopotach 
życia codziennego seniorów, a także 
wykonała kilka okolicznościowych 
piosenek. Wiersze o obecnych czasach 
wygłosiła poetka z Niechobrza Zuzan-
na Rak. Zgromadzeni seniorzy mogli 
wspólnie pośpiewać tradycyjne biesiad-
ne pieśni oraz potańczyć przy dźwię-
kach muzyki.

Wola Zgłobieńska
W niedzielę  9 października 

w Domu Kultury w Woli Zgłobień-
skiej odbyło się kolejne spotkanie 
z okazji Dnia Seniora, zorganizowane 
dzięki współpracy Lokalnego Ośrod-
ka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu 
i Miejskiej Rady Seniorów. Organi-
zację wydarzenia wspomogły człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Zgłobieńskiej, które przygo-
towały poczęstunek.  

W imieniu władz samorządo-
wych życzenia złożył Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol. Słowa 
uznania do Seniorów skierował rów-
nież Maciej Sobotowski Dyrektor 
Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspól-
nota” w Zgłobniu. Od najmłodszych 
życzenia złożyły Maja Miłek i Lena 
Mędrygał. Część artystyczna to wy-
stępy Ryszarda Picha, który zagrał 
utwory Fryderyka Chopina oraz Ze-
społu Folkowego „Ziomki” z Woli 
Zgłobieńskiej.

Nosówka
Organizatorami Dnia Seniora 

w Nosówce byli Lokalny Ośrodek Kul-
tury „Wspólnota” w Zgłobniu oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich z Nosówki. Senio-
rzy mieli okazję do obejrzenia prezentacji 
artystycznych w wykonaniu m.in. grupy 
tanecznej prowadzonej przez Oliwię Tra-
ciak, solówki gry na akordeonie Sebastiana 
Stryczka, kabaretu KGW z Racławówka, 
występu Stefanii Buda i Zespołu Ludowe-
go „Nosowiany” z Nosówki wraz z kapelą. 

Wszyscy artyści zostali nagrodzeni 
gorącymi oklaskami. Celem spotkania 
była integracja środowiska senioralnego. 
Obecna na spotkaniu Zastępca Burmistrza 
Boguchwały Justyna Placha-Adamska ży-
czyła seniorom długich lat życia w dobrym 
zdrowiu oraz spełnienia wszystkich ma-
rzeń. Podczas wspólnej zabawy przy me-
lodiach granych przez kapelę „Nosowiany” 
seniorzy pokazali, iż mają w sobie wiele sił, 
chęci oraz zapału. Nie wiek jest tutaj naj-
ważniejszy, lecz radość bycia razem.

LOK Razem, LOK Wspólnota
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Spotkanie promujące tomik wierszy  Spotkanie promujące tomik wierszy  
HHeleny Owczarskiej „Wspomnienia zapisane wierszem” eleny Owczarskiej „Wspomnienia zapisane wierszem” 
w Kielanówcew Kielanówce
29 września 2022 r. w Kielanówce odbyła się promocja tomiku wier-29 września 2022 r. w Kielanówce odbyła się promocja tomiku wier-
szy Heleny Owczarskiej pt. „Wspomnienia zapisane wierszem”, szy Heleny Owczarskiej pt. „Wspomnienia zapisane wierszem”, 
wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale.wydanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale.

Helena Owczarska jest mieszkanką Kielanówki, ale także Helena Owczarska jest mieszkanką Kielanówki, ale także 
działaczką wielu komitetów społecznych.  W swojej twórczo-działaczką wielu komitetów społecznych.  W swojej twórczo-
ści nawiązuje często do realiów codziennego życia. Jak sama ści nawiązuje często do realiów codziennego życia. Jak sama 
o sobie mówi: piękno wiosny ma ciągle w sercu i pamięci, o sobie mówi: piękno wiosny ma ciągle w sercu i pamięci, 
a z tego czerpie inspirację do swych wierszy. a z tego czerpie inspirację do swych wierszy. 

Od dzieciństwa szły ze mną Od dzieciństwa szły ze mną 
 Przez całe dotychczasowe moje życie.  Przez całe dotychczasowe moje życie. 

 Lubiłam zapisywać wierszem Lubiłam zapisywać wierszem
To co mnie interesowało lub zaciekawiło. To co mnie interesowało lub zaciekawiło. 

Znając dokładnie ludzkie życie na wsi  Znając dokładnie ludzkie życie na wsi  
Próbowałam je zapisać w wierszu lub opowiadaniu.Próbowałam je zapisać w wierszu lub opowiadaniu.

Spotkanie poprowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-Spotkanie poprowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Boguchwale Anna Wolska. To wyjątkowe wyda-blicznej w  Boguchwale Anna Wolska. To wyjątkowe wyda-
rzenie zgromadziło wielu sympatyków, którzy poprzez swój rzenie zgromadziło wielu sympatyków, którzy poprzez swój 
udział docenili panią Helenę. W spotkaniu uczestniczyła Ju-udział docenili panią Helenę. W spotkaniu uczestniczyła Ju-

styna Placha-Adamska - Zastępca Burmistrza Boguchwały, styna Placha-Adamska - Zastępca Burmistrza Boguchwały, 
jak również rodzina pani Heleny, przyjaciele, bliscy znajomi jak również rodzina pani Heleny, przyjaciele, bliscy znajomi 
i mieszkańcy Kielanówki. i mieszkańcy Kielanówki. 

Podczas spotkania mieliśmy okazję posłuchać wierszy Podczas spotkania mieliśmy okazję posłuchać wierszy 
autorki w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kie-autorki w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kie-
lanówce. Na scenie wystąpił również duet Magdalena Smoła lanówce. Na scenie wystąpił również duet Magdalena Smoła 
& Łukasz Kobiałka. Na zakończenie spotkania wszyscy za-& Łukasz Kobiałka. Na zakończenie spotkania wszyscy za-
proszeni goście skierowali serdeczne słowa życzeń w stronę proszeni goście skierowali serdeczne słowa życzeń w stronę 
autorki. Dziękujemy Helenie Owczarskiej za piękny tomik autorki. Dziękujemy Helenie Owczarskiej za piękny tomik 
poezji. Cieszymy się, że będzie to kolejne wydawnictwo regio-poezji. Cieszymy się, że będzie to kolejne wydawnictwo regio-
nalne, które trafi do czytelników Gminnej Biblioteki Publicz-nalne, które trafi do czytelników Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Boguchwale oraz jej filii. Słowa podziękowań należą się nej w Boguchwale oraz jej filii. Słowa podziękowań należą się 
również Radnemu Ryszardowi Liputowi, który zaangażował również Radnemu Ryszardowi Liputowi, który zaangażował 
się w pracę nad publikacją i czuwał nad jej wydaniem, wspie-się w pracę nad publikacją i czuwał nad jej wydaniem, wspie-
rając panią Helenę swymi radami.rając panią Helenę swymi radami.

Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Pu-Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Boguchwale. Partnerami wydarzenia był LOK bliczna w Boguchwale. Partnerami wydarzenia był LOK 
„Wspólnota” w Zgłobniu i KGW z Kielanówki.„Wspólnota” w Zgłobniu i KGW z Kielanówki.

Anna Grzebyk - Bibliotekarz GBP w BoguchwaleAnna Grzebyk - Bibliotekarz GBP w Boguchwale

Pieśń nad pieśniami
14 września w Miejskim Centrum Kultury w Bo-
guchwale odbył się spektakl „pieśń nad pieśniami” 
w wykonaniu Teatru EXIT. Uznani, pełnosprawni 
oraz niepełnosprawni artyści, „zdrowemu”, „pięk-
nemu”, i „nowoczesnemu” światu opowiadają na 
nowo o miłości. 

W spektaklu uczestniczyli podopieczni z  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mo-
gielnicy, wychowankowie z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Zgłobniu oraz uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi w Boguchwale, Szkoły Podstawowej im. 
gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, Szkoły 
Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale.

Teatr EXIT powstał w listopadzie 2016 roku 
w Krakowie, w ramach warsztatów terapii zajęcio-
wej Stowarzyszenia „KLIKA”, które na różne spo-
soby aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami.

MCK
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30 lat Klubu Tańca Towarzyskiego 30 lat Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Dżet” Rzeszów - Boguchwała„Dżet” Rzeszów - Boguchwała
30 lat pracy i działalności towarzystwa za nami. Przez 

ten czas wiele się wydarzyło, ale zanim o tym…. Chciała-
bym zacząć od wspomnienia tych, którzy odeszli, a o któ-
rych zawsze pamiętamy - pierwszego prezesa Ryszarda 
Matułę, pierwszego trenera Jarosława Kozioła, wieloletnią 
choreograf i konsultantkę Leilę Arifurinę oraz tancerzy 
Kamila Muchę i Pawła Miąsika. 

30 lat pracy i działalności towarzystwa to czas wytężonej 
pracy tancerzy, trenerów oraz głównych sponsorów, jakimi 
zawsze byli i są przede wszystkim rodzice. Efekty tej pracy 
to wspaniałe sukcesy naszych tancerzy, a przez te lata prze-
winęło się ich przez klub tysiące. Jedni chcieli się tylko na-
uczyć tańczyć, inni trenowali by uczestniczyć w rywalizacji 
sportowej, a jeszcze inni bo kochali taniec za jego artystycz-
ną stronę oraz kontakt z publicznością. To właśnie miłość do 
tańca zaowocowała tym, iż jesteśmy najlepszym klubem tań-
ca Polskiego Towarzystwa Tanecznego w kategorii SHOW 
- zarówno w tańcach standardowych, jak i latynoamerykań-
skich. To do nas powędrowało najwięcej mistrzowskich ty-
tułów przez te lata.

Efektem miłości do tańca oraz tego, że trafiliśmy na wspania-
łego człowieka, artystę, choreografa i trenera w osobie Andrzeja 
Gąsiorowskiego było wystawienie wielu spektakli tanecznych: 
„Roztańczony Mikołaj”, „Tancerze Dżet Mieszkańcom Bo-
guchwały”, „Zdrowolubek”, „Z tańcem przez świat i wiele innych”. 

Pochwalić się możemy także udziałem w spektaklach 
muzycznych w Filharmonii Podkarpackiej reżyserowanych 
przez nieodżałowaną Leilę Arifiurinę.  Jak kiedyś powiedział 
ówczesny Starosta Powiatu Stanisław Ożóg „Jesteście perełką 
powiatu”. Tak dzisiaj mówię, że jesteśmy PERŁĄ.

Na przestrzeni lat nasi tancerze odnosili i odnoszą sukcesy 
reprezentując Klub, Gminę Boguchwałę, Powiat Rzeszowski, 
Województwo Podkarpackie na wielu prestiżowych imprezach 
w Polsce w różnych kategoriach wiekowych i klasach tanecznych. 
Nasze pary reprezentowały Polskę na turniejach między innymi 
w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Holandii, Austrii, Słowacji, 
Czechach a nawet w Chinach. O sukcesach tancerzy można by 
napisać książkę, ale pozwolę sobie wymieć tylko te największe:
 » Mateusz Ostrowski i Marzena Dykman (Dudek) - 2-krot-

ni Mistrzowie Polski w SHOW, Akademiccy Mistrzowie 
Polski, Mistrzowie Polski Południowej, Zwycięzcy Tur-
nieju o Puchar Mariana Wieczystego i wielu innych tur-
niejów w kategorii Open Latin w kraju i zagranicą. Para 
uplasowała się w TOP 48 najlepszych par na świecie pod-
czas prestiżowego Blackpool Dance Festival 2019.

 » Piotr Prusak i Adrianna Mach (Kaczmarzyk) - Mistrzowie 
Polski w 10 tańcach, Mistrzowie Polski w SHOW Standard, 
zwycięzcy wielu turniejów rangi krajowej i zagranicznej zaczy-
nając od kategorii dziecięcych, a kończąc na kategorii do 20 lat,

 » Jakub Cygan i Kornelia Paczosa - 2-krotni Mistrzowie 
Polski w SHOW standard, finaliści Mistrzostw Polski 
w 10 tańcach i zwycięzcy wielu turniejów,

 » Hubert Stopyra i Wiktoria Cwynar - wiele sukcesów 
w kraju i zagranicą, para będąca w Kadrze Polski, a obec-
nie finaliści Mistrzostw Europy Blackpool 2022.  
Nasza działalność to również organizacja wielu wydarzeń: turnie-

jów tańca różnej rangi - ogólnopolskie, regionalne, mistrzowskie, Grand 
Prix Polski, warsztatów z mistrzami i wiele innych. Bez pracy całego 
sztabu członków towarzystwa przez te wszystkie lata nie udałoby się 
zrealizować tak wielu działań. Wszystkie te przedsięwzięcia udało się 
zrealizować dzięki wsparciu z budżetów: Województwa Podkarpac-
kiego, Starostwa Rzeszowskiego, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Gminy Boguchwała, Fundacji Orlen, Lokal-
nej Grupy Działania „Trygon”, Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 
i wielu innych. Muszę tu wspomnieć o naszej długoletniej współpracy 
z gościnną Gminą Kamień i Łańcut. Tam odbywają się nasze szkolenia 
w ferie i wakacje, tam też organizujemy turnieje tańca.

Uroczystość obchodów 30-lecia to dwa piękne wydarzenia. 
Jedno już się odbyło 24 września w Miejskim Centrum Kultu-
ry w Boguchwale. Wzięli w nim udział  zaproszeni goście oraz 
cała rzesza tancerzy obecnie trenujących oraz tych, którzy swoją 
przygodę z tańcem zakończyli wiele lat temu. Drugim wydarze-
niem były Mistrzostwa Polski PTT w SHOW standardowym 
i latynoamerykańskim oraz OTTT DŻET 2022 w Łańcucie. 

W imieniu całej społeczności naszego Klubu serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stop-
niu przyczynili się do tworzenia naszej społeczności.

Maria Dudek
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Piłkarska jesień z udziałem drużyn  
z ternu Gminy Boguchwała
Trwają piłkarskie rozgrywki w rundzie jesiennej. W rywa-
lizacji na różnych szczeblach biorą udział drużyny z terenu 
Gminy Boguchwała. 

Piłkarze Izolatora Boguchwała zajmują miejsce w ścisłej 
czołówce IV Ligi Podkarpackiej. Drużyna prowadzona przez 
trenera Bartosza Zołotara w 12 rozegranych meczach odnio-
sła 6 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. Dzięki temu zdobyła 22 
punkty i jest na piątym miejscu, z niewielką stratą do lide-
ra – Karpat Krosno. Warto podkreślić, że „Izolacja” stoczyła 
wiele zaciętych pojedynków, w których padało sporo bramek, 
zwłaszcza podczas spotkań rozgrywanych na boguchwalskiej 
IzoArenie. W rozgrywkach III ligi gr. IV rywalizują także pił-
karki Izolatora. Aktualnie zajmują 6 miejsce w tabeli. 

W klasie okręgowej rywalizują dwa zespoły z naszej gminy. 
Jedność Niechobrz zanotowała do tej pory 5 zwycięstw, 2 remisy 
i 3 porażki. Niechobrzanie zajmują szóste miejsce w tabeli. Trud-
ny początek rozgrywek miał beniaminek Iskra Zgłobień, któ-
ry na ten szczebel rozgrywkowy powróciła po blisko 30 latach. 
Zespół ze Zgłobnia zgromadził 9 punktów i jest na 13. miejscu.

W klasie A bardzo dobry początek sezonu zanotowała 
Novi Nosówka. Drużyna ta w sześciu pierwszych pojedyn-
kach nie zaznała smaku porażki i zajmowała drugie miej-
sce. Później zespołowi przytrafiły się trzy z rzędu przegrane 
i obecnie piłkarze z Nosówki zajmują piątą lokatę, z dorob-
kiem 16 punktów. 

Liderem rozgrywek B-klasy grupy II jest Grom Mo-
gielnica. W dziewięciu meczach ekipa ta odniosła siedem 
zwycięstw i ma trzy punkty przewagi nad drugim w tabeli 

zespołem Grunwaldu Połomia. W tych samych rozgrywkach 
rywalizuje Płomyk Lutoryż, który póki co gra ze zmiennym 
szczęściem i zajmuje 5. miejsce w tabeli.

Maciej Dziedzic

Boguchwalscy młodzi bokserzy  
na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bytowie
Bardzo dobrze spisali się w boguchwalscy bokserzy w Mi-
strzostwach Polski Młodzików, które odbyły się w dniach 
25.09-01.10.2022r. w Bytowie (woj. pomorskie). 

Wicemistrzem Polski w kategorii wagowej 58 kg 
został Aleks Siorek. Brązowym medalistą w kat. 54 kg 
został Adrian Kasperski. W walkach  ćwierćfinałowych 
udział w Mistrzostwach zakończyli 56 kg Kacper Roz-
borski  i 57 kg Seweryn Siorek, który w walce o medal 
przegrał z bardziej utytułowanym zawodnikiem, uczest-
nikiem ostatnich Mistrzostw Europy. 

Kolejny z naszych reprezentantów 60 kg Oliwier 
Miłek zakończył udział w walkach eliminacyjnych. 
W klasyfikacji końcowej na 84 kluby biorące udział 
w Mistrzostwach UKS Gimnasion Boguchwała zajął 
7 miejsce. Jest to najwyższy wynik osiągnięty w naszej 
historii. Wysoko uplasowało się również województwo 
podkarpackie, które znalazło się na 5 miejscu spośród 
15 województw.

UKS Gimnasion Boguchwała
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Mistrzostwa Podkarpacia w PowożeniuMistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu
11 września 2022 r. w Racławówce 

zakończyły się Mistrzostwa Podkarpacia 
w Powożeniu. Tegoroczne zawody roze-
grano w dwóch konkursach: ujeżdżenie 
oraz maraton kombinowany. 

Medaliści w kategorii SENIOR:
1. Wojciech Pożdał - HRABIA (KJ 

KRESY) Stara Jastrząbka, Jacek 
Pożdał (luzak)

2. Wiktoria Zając - EMIR (KJ KRE-
SY) Racławówka, Michał Ombach 
(luzak)

3. Gaja Orłowska - DORAGON R. 

(KJ KRESY) Racławówka, Karolina 
Żyła (luzak)
Natomiast w Powszechnych Mi-

strzostwach Podkarpacia w Powożeniu, 
w maratonie kombinowanym, o miejsca 
medalowe walczyły DZIECI oraz kate-
goria OPEN.

Kategoria DZIECI:
1. Julia Myśliwiec - Niechobrz
2. Szymon Sokół - Rzeszów
3. Liliana Popek - Racławówka
luzak – Izabella Orłowska – KJ KRESY 
Racławówka

Kategoria OPEN:
1. Michał Ombach - Rzeszów
2. Karolina Żyła – KJ KRESY Krasiczyn
3. Emilia Żyła – KJ KRESY Krasiczyn
4. Marek Karnas – KJ KRESY Rzeszów
luzak – Izabella Orłowska – KJ KRESY 
Racławówka
Zadanie dofinansowano: z budżetu 
Gminy Boguchwała, Podkarpackiego 
Związku Jeździeckiego oraz ze środków 
KJ Kresy. Sponsorami nagród była firma 
SYLVECO oraz OLEMET.

KJ Kresy

XII Wyścig MTB za nami.  
Kolarze wygrali z pogodą
Mimo niesprzyjającej aury, ponad 140 kolarzy w różnym 
wieku wzięło udział w XII Wyścigu MTB Boguchwała, 
który odbył się 17 września. Start i metę tradycyjnie zlo-
kalizowano na stadionie w Mogielnicy. Na kolarzy cze-
kały dwie trasy: MEGA BIKESHOP TREK RACE (ok. 
47 km) oraz MINI (ok. 20 km).

Na dłuższym dystansie kolarze podróżowali przez tereny 
leśne w Mogielnicy, Lutoryżu, Niechobrzu, czy Woli Zgło-
bieńskiej. Nie zabrakło tradycyjnych, wymagających podjaz-
dów oraz technicznych zjazdów. Walki nie ułatwiała niesprzy-
jająca aura, ale kolarze poradzili sobie znakomicie i obyło się 
bez poważniejszych upadków, a każdy dojeżdżający do mety 
mógł pochwalić się oryginalną „maseczką błotną”. Najszybszy 
na 47-km dystansie był Paweł Galik z teamu SST Lubcza, 
którego przez niemal cały wyścig mocno „naciskał” kolega z te-
amu Jacek Kłeczek. Trzeci na linię mety dotarł Maciej Woźny 

z Rzeszowskiej Akademii Kolarskiej. Najszybszą z kobiet była 
Urszula Pokorska-Drzał. Oprócz wskazanych wcześniej kola-
rzy, poszczególne kategorie wiekowe wygrywali jeszcze Kata-
rzyna Łuszcz, Kamil Marek, Paweł Wilk i Andrzej Miłek.

Dystans MINI liczył 20 km, ale trasa była chyba najbardziej 
wymagająca spośród dotychczasowych edycji. Jako pierwszy do 
linii mety, w niewiele ponad godzinę dojechał Tomasz Leśniak 
z Resovii Rzeszów, a pierwszą z pań była Izabela Marek z klu-
bu Zawojak Zawoja. Oprócz tego najlepsi w swoich kategoriach 
wiekowych byli: Natalia Filip, Barbara Bartkiewicz, Małgorzata 
Sebzda, Jakub Kędzior, Adrian Czarnota, Bartłomiej Rzeźnik, 
Łukasz Turek, Krzysztof Gierczak i Edward Kurdziel. 

Dzieci tradycyjnie rywalizowały na stadionie w Mogiel-
nicy, a oprócz jazdy po bieżni, czekał na nich wymagający 
dobrej techniki mini tor przeszkód. Pogoda odstraszyła wielu 
młodych adeptów, ale znalazła się spora grupa odważnych, 
która wykazała się olbrzymią determinacją i z powodzeniem 
walczyła na trasie. Poszczególne kategorie zwyciężali Blan-
ka Cozak, Aleksander Podgórski, Szymon Podgórski, Zofia 
Wojtunik, Filip Fularz, Wiktoria Walczak i Dawid Wolak.

Wszyscy uczestnicy wyścigu spisali się na medal, stawia-
jąc czoła warunkom atmosferycznym, zatem bez wyjątku 
otrzymali pamiątkowe, okolicznościowe medale. Nagrody 
trafiły w ręce medalistów, a wręczyli je Zastępca Burmistrza 
Boguchwały Justyna Placha-Adamska oraz Prezes Stowarzy-
szenia Sportowo-Turystycznego Lubcza Bogdan Dziedzic.

SST Lubcza
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