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Zbliżający się koniec roku
stanowi dobry moment do pod-
sumowania wydarzeń, które zazna-
czyły się w świadomości ludzi. Nie
był to łatwy rok. W skali kraju przy-
szło nam zmierzyć się z tragedią
smoleńską, która odcisnęła piętno
dramatu ludzkich losów na cały
świat. Cierpienie i bezradność wo-
bec takich tragedii znajduje się poza
wszelkimi słowami.

Następnie w cieniu tej ogromnej
tragedii przyszło nam, Polakom wy-
bierać Prezydenta. Poszliśmy do
urn, aby oddać głos w zgodzie
z własnym sumieniem. W Polsce
dokonały się zmiany nieodwracalne,
lepsze czy gorsze to pokaże przy-
szłość.

Rok 2010 obfitował w ważne
wybory, niespełna kilka tygodni temu
wybieraliśmy władze samorządowe.
Za każdym razem, są to wybory nie-
zwykle ważne dla dobra i rozwoju
naszych miast, gmin. Był to rok pełen
fundamentalnych i istotnych wybo-
rów, nie tylko w rozumieniu politycz-
nym, ale również a może przede
wszystkim w sensie społecznym,
prywatnym, w sensie głęboko poję-
tego człowieczeństwa.

Na gruncie naszej „małej ojczyz-
ny”, obchodziliśmy jubileusz Banku
Spółdzielczego w Niechobrzu - 110
lat minęło, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Bogu-

chwale 65-lecie istnienia. Zespół
Zibi-Band obchodził 10-lecie dzia-
łalności, natomiast zespół „Noso-
wiany” z Nosówki 35-lecie. Orkiestra
Dęta z Mogielnicy również świę-
towała 10-lecie istnienia. To zna-
czące i warte podkreślenia jubile-
usze, bowiem to m.in. na ich funda-
mentach tworzy się lokalna historia.

Historycznym momentem dla
miasta i gminy Boguchwała było
utworzenie Liceum Ogólnokształ-
cącego. Została powołana Młodzie-
żowa Rada Gminy Boguchwała,
w celu aktywizacji młodzieży w kie-
runku budowania świadomej i odpo-
wiedzialnej przyszłości.

Nie sposób zapomnieć o tych,
którzy odeszli z naszych społecz-
ności lokalnych, a za sprawą swoich
czynów zapisali się w naszej pa-
mięci: Joanna Chudzicka - sołtyska
Racławówki, ks. Stanisław Rejman -
niekwestionowany autorytet, skrom-
ny, serdeczny, uśmiechnięty, Halina
Piejko-Kowalska - lekarka, Adam
Rusinek - były prezes siatkarzy
Asseco Resovii. 10 listopada minęło
10 lat od śmierci budowniczego koś-
cioła pw. św. Stanisława Biskupa
w Boguchwale, ks. Prałata Stefana
Pelca.

Pragniemy wspomnieć i podzię-
kować wszystkim tym, którzy współ-
pracowali z nami przy wydawaniu

Sło-

wa wdzięczności kierujemy również
do osób, które wzbogacały naszą
lokalną prasę ciekawymi i treściwymi
artykułami. Zachęcamy zarówno
tych, którzy do tej pory z nami współ-
pracowali jak i wszystkich Państwa
do wspólnego tworzenia lokalnej
prasy.

Ze swej strony pragniemy Pań-
stwa zapewnić, że będziemy się
starać, aby nasza gazeta stawała się
coraz bardziej wartościowa, cie-
kawsza i poruszająca sprawy ludz-
kie. Będziemy informować Państwa
również o bieżących wydarzeniach
kulturalnych, społecznych, politycz-
nych.

Mijający rok przyniósł nam wiele
radości, ale i trudnych chwil. Przed
nami Święta Bożego Narodzenia,
Sylwester i Nowy Rok. Przygoto-
wania zajmą nam wiele energii
i czasu, najważniejsze jednak, aby
Boże Narodzenie było pełne ciepła
i życzliwości wobec drugiego czło-
wieka.

Zapomnijmy, choć przez chwilę
o nurtujących nas problemach, o cią-
głej pogoni za pieniądzem, czasem
i władzą.

Zostawmy niepotrzebne spory,
złośliwe spojrzenia. Spróbujmy po-
dzielić się uśmiechem, nauczmy się
okazywać serce wobec człowieka,
szukajmy zrozumienia, ale i okazuj-
my zrozumienie.Wiadomości Boguchwalskich.

Od Redakcji

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2011 Roku,

redakcja Wiadomości Boguchwalskich
życzy Państwu radosnych, spokojnych Świąt

oraz szczęśliwego Nowego Roku.
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Skład Rady Miejskiej na VI kadencję samorządu przedsta-
wia się następująco:

BOGUCHWAŁA:
HAJDUK Andrzej KWW Wspólna Gmina Boguchwała – 683 głosy
LASSOTA Antoni Kazimierz KWW Wspólna Gmina Boguchwa-
ła – 701 głosów
GUZ Krzysztof Jacek KWW Wspólna Gmina Boguchwała – 704
głosy
KULASA Andrzej Stanisław KWW Wspólna Gmina Boguchwała
– 771 głosów
KICZEK Marek Stanisław KWW Wspólna Gmina Boguchwała –
1054 głosy

ZARZECZE, LUTORYŻ:
BARAN ADAM KW Prawo i Sprawiedliwość – 314 głosów
NAWROT Jan KWW Nasza Gmina Boguchwała – 386 głosów

MOGIELNICA:
MIROWSKI Ryszard KWW Nasza Gmina Boguchwała – 226 głosów

NIECHOBRZ:
JAROSZ Krzysztof KW Prawo i Sprawiedliwość – 364 głosy

CZECH Zofia Janina KWW Nasza Gmina Boguchwała – 559
głosów

WOLA ZGŁOBIEŃSKA:
DZIEDZIC Bogdan Stanisław KWW Nasza Gmina Boguchwała
– 284 głosy

ZGŁOBIEŃ:
KALANDYK Tadeusz KWW Nasza Gmina Boguchwała – 509
głosów

NOSÓWKA:
POCIASK Alina Anna KWW Nasza Gmina Boguchwała – 299
głosów

RACŁAWÓWKA:
MACIEJ Stanisław Teofil KWW Nasza Gmina Boguchwała – 284
głosy

KIELANÓWKA:
LIPUT Ryszard Antoni KWW Nasza Gmina Boguchwała – 250
głosów

Red.

Wyniki wyborów samorz¹dowych 2010

na burmistrza i do Rady Miejskiej
Przedstawiamy Pañstwu oficjalne wyniki wyborów samorz¹dowych na burmistrza

i do Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 listopada 2010 r.
W wyborach Burmistrza Boguchwa³y zwyciê¿y³ – DRONKA Wies³aw Henryk, uzy-

skuj¹c poparcie 4216 wyborców. KUŸNIAR-JAB£CZYÑSKA Barbara Anna otrzyma³a
poparcie 3327 wyborców.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Boguchwała

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada. Państwa
obecność przy urnach wyborczych i zdecydowanie przewyższająca średnią krajową frekwencja, dowio-
dły, że to ważne prawo obywatela zostało przez Państwa docenione i mądrze wykorzystane.

Znaczenia symbolicznego nabiera fakt, że stało się tak w 20-tą rocznicę wprowadzenia w Polsce
reformy samorządowej. I jakby na potwierdzenie tego dwudziestoletniego doświadczenia egzamin
z samorządności zdaliście Państwo w dniu 21 listopada.  Aktywnym uczestnictwem w procesie kształto-
wania własnego samorządu wyraziliście Państwo zainteresowanie, zaangażowanie i troskę o przyszłość
swojej Małej Ojczyzny.

W tych ważnych, z lokalnego punktu widzenia wyborach wyłoniliście Państwo przedstawicieli w orga-
nach gminy, powiatu i województwa. To z Państwa woli wybrane osoby przez cztery lata obecnej kaden-
cji będą realizować program rozwoju gminy Boguchwała.

Z tej okazji życzę całej naszej gminnej wspólnocie, by najbliższa kadencja samorządu dowiodła
słuszności dokonanego w listopadzie wyboru, by kolejne cztery lata zaowocowały jeszcze większą dy-
namiką pozytywnych zmian dla wspólnej przyszłości.

Z poważaniem
Wiesław Dronka

Burmistrz Boguchwały
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Otwarcia inauguracyjnej sesji doko-
nał radny-senior Stanisław Maciej. Prze-
prowadził uroczyste ślubowanie, w któ-
rym uczestniczyło 15 radnych. Przed
ślubowaniem burmistrz Wiesław Dron-
ka oraz nowo wybrani radni otrzymali
zaświadczenia o wyborze na powyższe
funkcje. Po części oficjalnej dokonano
wyboru Przewodniczącego Rady Miej-
skiej VI kadencji, został nim Bogdan

Dziedzic. W wyniku głosowania za-
stępcą przewodniczącego został Adam
Baran z Lutoryża. Powołano Przewod-
niczących Stałych Komisji Rady, z po-
wodu braku zgłoszenia kandydata na
przewodniczącego Komisji Edukacji
i Rozwoju Społecznego, wybór ten zo-
stał przełożony na II sesję.

Po zakończeniu sesji nowo miano-
wani radni wraz z burmistrzem Wiesła-
wem Dronką wzięli udział w uroczystej
mszy świętej w Sanktuarium Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.
Mszę odprawił i homilię wygłosił Dzie-
kan Dekanatu Boguchwała Ks. dr Jan
Koc. W homilii przypomniał słowa pa-
pieża Jana Pawła II wypowiedziane
w 1987 r. w Gdańsku: „Solidarność –
to znaczy: jeden i drugi, a skoro brze-
mię, to brzemię niesione razem, we
wspólnocie. A więc nigdy: jeden prze-

Relacja z sesji Rady Miejskiej

VI kadencji

ciw drugiemu” – które powinny stać się
dewizą codziennej pracy radnych dla
dobra mieszkańców.

Podczas II sesji, która odbyła się
6 grudnia, miało miejsce ślubowanie
Burmistrza. Wybrano wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej, został nim Ry-
szard Mirowski, obecny sołtys Mogiel-
nicy. Dokonano również wyboru na prze-
wodniczącego Komisji Edukacji i Roz-

woju Społecznego oraz podjęto uchwa-
łę w sprawie składów osobowych Ko-
misji.

Od obecnej kadencji w Radzie za-
siada 15 radnych. Liczba przedstawi-
cieli mieszkańców gminy uległa zmia-
nie w związku z odłączeniem od gmi-
ny Boguchwała miejscowości Zwię-
czyca w 2008 roku. W wyniku ówcze-
snych zmian administracyjnych licz-
ba mieszkańców gminy spadła z 21
do 18 tys.

W zaistniałej sytuacji, na obecną
kadencję, w myśl ustawy o samorzą-
dzie gminnym, (w gminach liczących
mniej niż 20 tys. mieszkańców może
być tylko 15 radnych), taka właśnie
liczba kandydatów otrzymała mandat
radnego.

Red.

W dniu 30 listopada 2010 roku odby³a siê pierwsza
sesja Rady Miejskiej VI kadencji, po tym jak 21 listo-

pada wybraliœmy burmistrza i radnych.



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  6 (68)  20106

To wa¿ne/Kronika

OGŁOSZENIE

Boguchwa³a

i okolice w starej

fotografii

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
przygotowuje wydanie albumu Tylko fotografie
nie liczą się z czasem. Boguchwała i okolice
w starej fotografii. W związku z tym przedsięwzię-
ciem, prosimy wszystkich posiadających archiwal-
ne fotografie (architektura, ludzie, gospodarstwa,
domostwa, budynki, dawne obyczaje, obrzędy
itp.) związane z naszym miastem i gminą Bogu-
chwała o wypożyczenie Bibliotece fotografii do
momentu wydania albumu. Fotografie można
pozostawić do wypożyczenia w GBP w Bogu-
chwale oraz we wszystkich filiach na terenie gmi-
ny Boguchwała.

Państwa fotografie, stworzą niepowtarzalną moż-
liwość zachowania historii, tradycji i dziedzictwa
kulturowego naszego regionu na kartach albumu.

Z wyrazami szacunku
Ewa Śliwa, Dyrektor GBP w Boguchwale

Obchody jubileuszu zostały zorgani-
zowane w murach Pałacu Lubomirskich,
z tej okazji zostali zaproszeni liczni go-
ście, wśród nich:
– Stanisław Śledziewski – wiceprezes
Krajowej Rady Spółdzielczej w Warsza-
wie
– Janusz Bogdan Czaplejewicz – wice-
prezes Krajowego Związku Rewizyjnego
„SCh” w Warszawie
– Jerzy Rybka – pełnomocnik Zarządu
Krajowego Związku Rewizyjnego w War-
szawie, Oddział w Rzeszowie
– Wiesław Dronka – Burmistrz Boguchwały
– Bogdan Dziedzic – Przewodniczący
Rady Gminy
– Ks. Proboszcz Stanisław Rydzik – dzie-
kan dekanatu Boguchwała
– Marek Janda – prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Boguchwale
– Jerzy Wiącek – prezes Zarządu Kom-
pleksowych Usług Zapel Service w Bo-
guchwale
– Elżbieta Janowska – wiceprezes BS
w Niechobrzu

– Zuzanna Wróbel – długo-
letni prezes BS w Niechorzu

Obecni byli również pre-
zesi zaprzyjaźnionych Gmin-
nych Spółdzielni „SCh”, dy-
rektorzy, przedstawiciele me-
diów lokalnych i właściciele
firm współpracujących
z Gminną Spółdzielnią w Bo-
guchwale. Członkowie Rady
Nadzorczej na czele z prze-
wodniczącym Rady Nadzor-
czej Władysławem Rzepką.
Byli prezesi spółdzielni Mie-
czysław Wróbel i Tadeusz
Ślusarczyk a także emeryci
i renciści.

Jubileusz jest doskonałą
okazją do wspomnień nad
czasem, ludźmi oraz wydarze-
niami, które były udziałem na-
szej Spółdzielni. (...). Jubileusz
to także próba oceny i podsu-
mowania pracy, jaką Spółdziel-
nia wykonała przez 65 lat ist-

Więcej informacji o historii GS „SCh” w Boguchwa-
le, w książce wydanej z okazji jubileuszu „65 lat
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bo-
guchwale” (autorzy: R. Białorucki, B. Witek).

65 lat
Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc

Ch³opska” w Boguchwale

Dla Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Bo-

guchwale rok 2010 jest rokiem jubileuszowym. W sierp-

niu spó³dzielnia obchodzi³a 65-lecie dzia³alnoœci.

Wa¿ne zmiany

w GBP

w Boguchwale

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale ma przyjemność
poinformować Państwa, że od stycznia 2011 roku Wypożyczalnia
dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci w Boguchwale oraz filia w Mogiel-
nicy udostępniają księgozbiór w formie elektronicznej. Z dniem
3 stycznia 2011 roku będzie można wypożyczać zbiory biblioteki za
okazaniem elektronicznej karty bibliotecznej. Karta biblioteczna jest
bezpłatna dla wszystkich chętnych i dostępna będzie w siedzibie
GBP w Boguchwale oraz filii w Mogielnicy. Do końca 2011 roku do
systemu elektronicznego wypożyczania zostaną włączone wszyst-
kie filie w GBP w Boguchwale.

W związku z tym, prosimy, aby podczas pierwszego pobytu
w bibliotece w 2011 roku zabrać ze sobą dokument tożsamości, a
dzieci prosimy o przybycie z opiekunem.

Na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogu-
chwale (www.boguchwala.gf.gd) bądź telefonicznie 17 87-15-355,
będziemy na bieżąco informować Państwa o zachodzących zmia-
nach.

nienia(...). Spółdzielnia potrafiła przystoso-
wać się do nowych warunków gospodar-
czych i społecznych, jakie nastąpiły w kra-
ju po zmianach ustrojowych na przełomie
lat 1989/90. Kierując się w swoim działaniu
podstawowymi zasadami spółdzielczości,
uczciwością i odpowiedzialnością w stosun-
ku do Naszych Klientów szybko znaleźliśmy
swoje miejsce w nowej rzeczywistości – czy-
tamy we wstępie monografii wydanej z oka-
zji jubileuszu GS „SCH” w Boguchwale.

Red.
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11 listopada 2010 r. w Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nie-
chobrzu odbyły się uroczystości upamięt-
niające 92. Rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości. Mieszkańcy wsi, przybyli goście,
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Niechobrzu wspólnie ze swoimi bliski-
mi i rówieśnikami uczcili ten dzień Mszą
Świętą, po której wszyscy zebrani byli
uczestnikami prawdziwej lekcji historii,
patriotyzmu ukazanej podczas koncertu
współczesnej pieśni patriotycznej. Głów-
nym celem programu „Wyśpiewana Nie-
podległość” była refleksja nad znacze-
niem słowa niepodległość. Co ono zna-
czy? Chór i soliści Szkoły Podstawowej
nr 2 w Niechobrzu oraz wizualizacje tre-
ści piosenek w formie wymownych ob-
razów w sugestywny sposób skłoniły do
refleksji nad znaczeniem słowa niepod-
ległość w odniesieniu do czasów współ-
czesnych. Repertuar koncertu zawierał
przede wszystkim współczesne pieśni
i piosenki patriotyczne. Utwory te nie są
tak popularne i często śpiewane, jak te,

Wyœpiewana

Niepodleg³oœæ
„Niepodległość – trudne słowo. Może ono znaczyć, coś ważnego
w naszym życiu. Kto mi wytłumaczy?”

/E. Buczyńska/

Podziękowania od ks. proboszcza dr J. Koca.

które powstały w latach walk o niepodle-
głość pod zaborami, ale są równie pięk-
ne i odegrały w naszych dziejach do-

niosłą rolę. Były śpiewane, kiedy po dru-
giej wojnie nastał czas odbudowy Polski,
ale i czas ponownego zniewolenia przez
komunistyczne rządy. Pieśni śpiewane
mimo cenzury stanowiły wówczas sym-
bol sprzeciwu i oporu. Wówczas swo-
istym hymnem stała się piosenka napi-
sana i wykonywana przez Jana Pietrza-
ka – „Żeby Polska, była Polską”. Utwór
ten rozpoczął koncert „ Wyśpiewana nie-
podległość”. Nasi rodacy – mimo cenzu-
ry i pustych półek w sklepach – nie znie-
nawidzili swego kraju, przeciwnie, kochali
go. O takiej miłości opowiadała kolejna
piosenka „Taki kraj”.

10 listopada 2010 roku minęło 10 lat
od śmierci ks. Prałata Stefana Pelca, bu-
downiczego świątyni pw. św. Stanisława
Biskupa. Człowiek oddany lokalnej tra-
dycji, historii a przede wszystkim drugie-
mu człowiekowi. Nie był to ksiądz, który
uznawał łatwe rozwiązania, kompromisy.
Był wymagający wobec ludzi, ale i wo-
bec siebie. Pamiętamy jego płomienne
kazania z okazji Święta Niepodległości.
Był patriotą w każdym calu, oddany Oj-
czyźnie ponad wszystko. Często nie mógł
zrozumieć zachowań, które nie szanowa-
ły fundamentalnych przykazań, zasad.
Był zaangażowany w patriotyczne inicja-
tywy parafian, wspierał działalność kul-

Wspomnienie o ks. Pra³acie

Stefanie Pelcu
...kto śpiewa, dwa razy się modli

wspomnienie ks. Prałata Stefana Pelca

turalną. Jego pasją była muzyka, słucha-
nie pieśni w wykonaniu jego ukochane-
go chóru Deo Gloria, którego był założy-
cielem.

Ks. Prałat Stefan Pelc urodził się 28 kwietnia 1919 roku w Świętoniowej pod
Przeworskiem. Po ukończeniu gimnazjum w Przemyślu wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego. Przemyscy klerycy, w czasach wojny zmuszeni byli
kontynuować studia teologiczne w Brzozowie – Anatolówce. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1943 roku, w klasztorze Jezuitów w Starej Wsi. Świętoniowa
była dla ks. Stefana Pelca pierwszą placówką, kolejną była Boguchwała, gdzie
służył Bogu i ludziom prawie 50 lat. Zmarł 10 listopada 2000 roku.

Biogram
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Ojczyzna „...słodszy wyraz nad
wszystko, wyraz miłości, któremu nie
masz równego na ziemi” – tak o ojczyź-
nie pisał Adam Mickiewicz. Nasi ucznio-
wie zaprezentowali trzy utwory z cyklu
Ojczyzna: pierwszy – „Tu wszędzie jest

moja ojczyzna” głoszący po-
chwałę tego, co polskie, co
nasze. Drugi – „Ojczyzno ma”
przedstawiający wielkie cier-
pienia, jakie przeżywali Pola-
cy walczący o wolność. Trze-
ci utwór z tego cyklu „Ojczy-
zna” /ks. S. Ceberek/ był swo-
istym aktem oskarżenia wo-
bec tych, którzy zapomnieli
o dekalogu, o przykazaniach,
o tym, komu naprawdę powin-
ni służyć, bo na nic zda się
opór, odwaga, wytrwałość,
kiedy brakuje wiary.

Młodzież nie zapomniała
o bohaterskich chłopcach
i dziewczętach, walczących
o niepodległość. Uczniowie
zaprezentowali wiązankę pie-
śni partyzancko-żołnierskich
w hołdzie poległym za wol-
ność. Były to utwory: „Deszcz, jesienny
deszcz”, „Biały krzyż”, „Gdzie są kwiaty
z tamtych lat”.

Ojczyzna to kraj rodzinny: pola, lasy,
góry, rzeki, łąki i kwiaty. Najgłębiej ten
aspekt tłumaczył utwór pt. „Polskie kwia-
ty”, który opowiadał o pięknie polskiego
krajobrazu i tęsknocie za nim.

Nie zawsze jednak kwiaty budziły za-

Uroczystość w Sanktuarium w Niechobrzu.

chwyt i podziw, niektóre stały się niele-
galne. O takich kwiatach śpiewał Jan Pie-
trzak, który pod wpływem zajść na war-
szawskim Placu Zwycięstwa 31.08.1982
roku napisał piosenkę pt. „Nielegalne
kwiaty”. Kwiaty te okazały się najdroższe

w dziejach świata. Wielu Polaków kosz-
towały utratę pracy, środków do życia,
rany, wyroki więzienia. O zmaganiach
z peerelowską codziennością opowiada-
ła również piosenka „Mury” śpiewana
przez J. Kaczmarskiego.

Polacy – naród silny, niepoddający się
zwątpieniu i rozpaczy, nigdy się nie zała-
mał. Zawsze towarzyszyła mu nadzieja.

Prowadzący uroczystość.

W programie koncertu nie mogło więc za-
braknąć piosenki Jana Pietrzaka pod tym
samym tytułem.

„Prowadź nas nadziejo, w ciemny czas
nadziejo. W mrocznej mgle wyczaruj iskrę
wiary” /J. Pietrzak/ Mając tę iskrę wiary
musimy teraz tak postępować, aby żyć
jak wolny ptak, bo... „Uwięziony ptak nie
śpiewa. A czy wiesz dlaczego? Bo nie
spotkasz nigdy w klatce, Ptaka szczęśli-
wego” /E. Buczyńska/

Tak wymowne i obrazowe znaczenie
słowa wolność, nierozerwalnie związane
z nim słowo nadzieja splotło się z kolejną
ważną i powodującą wiele refleksji pie-
śnią wykonaną na zakończenie koncer-
tu „Niepodległa – niepokorna”.

Pieśń wykonana na finał doskonale
wyrażała naszą dumę z ojczyzny, z kra-
ju, który – jak pisał kiedyś pewien pod-
różnik „ (...) wielokrotnie napadany (...)
nigdy przecież nie został przez nikogo
ujarzmiany w zupełności”.

Koncert „Wyśpiewana niepodległość”
wywołał wiele wzruszeń, wspomnień
i przemyśleń. Został przygotowany przez
uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Niechobrzu. W roli solistów
wystąpili: Angelika Pisarek, Klaudia Mik,
Krzysztof Grochowy, Karolina Kiszka,
Martyna Migut, Damian Wacław, Mateusz
Iskrzycki i Klaudia Skwirska.

Uroczystość prowadzili: Grzegorz
Ciebiera, Mariola Noga i Szymon Siorek.
Koncert uświetniła tematyczna prezenta-
cja multimedialna.

Opracowanie scenariusza,
przygotowanie uroczystości,

tekst artykułu i zdjęcia:
A. Grochowy, M. Misiak, S. Łuczko
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Żeby Polska była Polską, rodacy
sprzed wieku toczyli ciężkie walki z bro-
nią w ręku. Musieli prowadzić trudne gry
polityczne na zachodzie i wschodzie,
dźwigać kraj z ruin wojennych oraz two-
rzyć zręby państwa, organizować w nim
życie publiczne, nauczanie, pomoc me-
dyczną i społeczną.

W swoich „Dziennikach” 8 paździer-
nika 1918 roku Maria Dąbrowska pisała
„... słowa są bezsilne, aby wyrazić ogrom-
ność chwili. (...) tworzy się wreszcie Pol-
ska Zjednoczona i Niepodległa”.

W innym zapisie z 13 października
dodatkowo zapisała „Żyjemy w baśni,
w najprzecudniejszej baśni. Zdaje mi się,
że nie jesteśmy dość wielcy, aby czuć się
dostatecznie szczęśliwi. Nie jesteśmy
dość dobrzy, aby być godni. O bądźmy
wielcy i dobrzy. (...) Polska się łączy, od-
budowuje, o Boże (...) Polska Zjednoczo-
na i Niepodległa”.

10 listopada w Szkole Podstawowej
w Lutoryżu odbyła się uroczysta akade-
mia upamiętniająca wydarzenia z listopa-

da 1918 roku. Ucznio-
wie pod opieką Jadwi-
gi Stopy przygotowali
program, który w ma-
lowniczej scenerii
doskonale zobrazo-
wał wielką radość
w chwili odzyskania
upragnionej wolności.

Dzień później, tj.
11 listopada zgodnie
z wieloletnią już tradycją uczniowie szkoły
uczestniczyli w straży honorowej pod ta-
blicą wmurowaną w ścianę starej szkoły.

W tym roku w uroczystej straży wzięli
udział nie tylko harcerze, z klas IV – VI,
ale także zuchy z klasy II. Piękne stroje
i roześmiane buzie zuchów, stały się
ozdobą tego wyjątkowego dla nas dnia.
Podczas warty wszyscy wykazali posta-
wę godną prawdziwego Polaka – Polaka
patrioty. Wiek wśród uczniów tutejszej
szkoły nie ma znaczenia, bo na każdym
etapie edukacyjnym kształtuje się wśród
uczniów postawy patriotyczne, które wła-

śnie podczas takich świąt są najbardziej
widoczne. Ten piękny przykład najmłod-
szych uczniów szkoły pozwala nam
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Na uwagę zasługuje także postawa
Magdy Knutel, która tego dnia dwukrot-
nie stawała na warcie, ponieważ jedna
z jej koleżanek nie miała pary. W ten spo-
sób Magda dała przykład nie tylko pa-
triotycznej, ale i koleżeńskiej postawy,
która zapewne będzie motywacją do na-
śladownictwa przez jej rówieśników.

Łukasz Gajdek

W dniu 16 października 2010 roku
w sali Ośrodka Kultury w Zarzeczu odbył
się I Przegląd Zespołów Rockowych
„ROCKOWANIA 2010”. Organizatorem
Przeglądu był Lokalny Ośrodek Kultury
„RAZEM” w Niechobrzu oraz Młodzieżo-
wa Rada Gminy Boguchwała. W trakcie
Przeglądu zaprezentowało się 8 zespo-
łów muzycznych, z których komisja wy-
łoniła zwycięzcę a publiczność wybrała
grupę, która otrzymała NAGRODĘ PU-
BLICZNOŚCI.

I miejsce decyzją jurorów zajął zespół
HEAVEN z Przedmieścia Czudeckiego.
Skład: Krzysztof Biela – wokal, Mirosław
Kocurek – gitara prowadząca, Mikołaj
Adamiuk – gitara rytmiczna, Tomasz
Trzpis – bas, Sławomir Gonet – instru-
menty klawiszowe, Zdzisław Adamiuk –
perkusja.

Nagrodę Publiczności otrzymał ze-
spół PISK z Zarzecza. Skład: Marcin Mo-
skwa – wokal, Krzysztof Mendrala – gita-
ra elektryczna, Kamil Mendrala – perku-
sja, Wojtek Szpiech – gitara basowa.

Na zwycięzcę czekała atrakcyjna na-
groda nagranie materiału demo, nato-
miast zespół wybrany przez publiczność

otrzymał nagrodę rze-
czową. Obydwie nagrody
ufundowała Młodzieżowa
Rada Gminy Boguchwała.
Na zakończenie przeglądu
wystąpiła gwiazda wieczo-
ru, rzeszowski zespół RE-
VOLUTION.

Andrzej Zając

Stra¿ Harcerzy i Zuchów

– 11 listopada 2010 r.

Zwycięzcy.

Od prawej: Damian Zając (nauczyciel w Szkole
Muzycznej Triola), Bożena Kwasnowska - Krok (Ra-
dio Eska) oraz Tomasz Rzeszutek (muzyk).

Rockowania 2010
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W
sobotê 23 paŸdzierni-
ka w Urzêdzie Miej-

skim w Boguchwale mieli-
œmy zaszczyt goœciæ pary
ma³¿eñskie z Gminy Bogu-

chwa³a, które œwiêtowa³y
swój jubileusz 50-lecia po-
¿ycia ma³¿eñskiego.

Jubilatów oraz ich rodziny przywitała
gorącym słowem Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Boguchwale. Burmistrz
odznaczył Jubilatów (22 pary) medalami
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za
długoletnie pożycie małżeńskie. Dostoj-
ni Jubilaci otrzymali również skromne
okolicznościowe upominki, kwiaty, legi-
tymacje potwierdzające nadanie medalu
za długoletnie pożycie małżeńskie oraz
pamiątkowe dyplomy.

Wśród odznaczonych Jubilatów byli
Państwo: Janina i Stanisław Antasowie
z Niechobrza, Bronisława i Ferdynand Ce-
glarzowie z Nosówki, Czesława i Mieczy-
sław Cyziowie z Racławówki, Zofia i Zdzi-
sław Chudziccy z Niechobrza, Czesława
i Adolf Depowie z Kielanówki, Stanisława
i Stefan Kalandykowie z Niechobrza, Ste-
fania i Emil Kościakowie ze Zgłobnia, Ja-
nina i Mieczysław Kościółkowie z Bogu-
chwały, Teresa i Jan Kowalowie z Woli
Zgłobieńskiej, Cecylia i Edward Krupowie

W niedzielę 5 września już po raz dru-
gi został zorganizowany przez LOK „Ra-
zem” w Niechobrzu, Zlot Motocyklistów.
Zlot rozpoczął się mszą św. w Sanktu-
arium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w Niechobrzu. Następnie uczestnicy udali
się na stadion sportowy LKS „Grom”
w Mogielnicy gdzie odbyła się dalsza
część imprezy. Pomimo niesprzyjającej
pogody na stadionie pojawili się naj-

twardsi z twardych i prawdziwi miłośnicy
jednośladów.

Optymizmem napawało organizato-
rów to, że cały czas dojeżdżały nowe
motory. Ze względu na panującą pogo-
dę skrócone zostały konkursy. Niemniej
jednak wśród uczestników zlotu wyłonio-
ny został zwycięzca najgłośniejszego
motoru. Zwycięzcom poszczególnych
konkursów wręczono nagrody, zaś
wszystkim uczestnikom zlotu pamiątko-
we „pinsy”.

Atmosferę na stadionie podgrzał ze-
spół „Konwój” z Krakowa, który swymi
piosenkami country bawił publiczność.
Następnie wszyscy zebrani z entuzja-
zmem przywitali na scenie zespół „Mon-
strum” z Rzeszowa, który wykonał dla
zebranej publiczności półtora godzinny
koncert. Organizatorzy starali się, aby
impreza wypadła jak najlepiej, nikt jed-
nak nie ma wpływu na warunki pogodo-
we. Miejmy nadzieję, że przyszły zlot, na
który już dzisiaj LOK „Razem” zaprasza,
będzie pod znakiem słońca.

LOK „Razem” w Niechobrzu

z Boguchwały, Helena i Władysław Libo-
wie z Niechorza, Maria i Stanisław Macie-
jowie z Racławówki, Jan i Stefania Micha-
likowie ze Zgłobnia, Władysława i Franci-
szek Miśtowie ze Zgłobnia, Józefa i Mie-
czysław Nalepowie z Niechobrza, Wikto-
ria i Józef Pelczarowie z Niechobrza, Sta-
nisława i Eugeniusz Pisarkowie z Kiela-
nówki, Stefania i Zygmunt Popkowie z Kie-

lanówki, Bronisława i Jerzy Szostakowie
z Boguchwały, Izabela i Stanisław Świetli-
kowie z Racławówki, Stanisława i Henryk
Turkowie z Racławówki, Stefania i Zyg-
munt Zieleńscy z Niechorza.

Wspaniałe chwile radości dostojnym
Jubilatom i przybyłym gościom uświetnił
zespół „Kompanija” z Boguchwały.

Red.

Z³ote GodyZ³ote Gody

II Zlot Motocyklistów – Mogielnica 2010
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W dniu 9 października 2010 r. w SP
w Zarzeczu nastąpiło odsłonięcie tablicy
pamiątkowej, z okazji 100-lecia i nadanie
imienia szkole ks. Jana Twardowskiego.

Uroczystą mszę św. odprawił Jego
Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Górny
przy współudziale księży z dekanatu ty-
czyńskiego. We mszy św. podczas, której
poświęcono sztandar wzięły udział władze
gminy z burmistrzem Wiesławem Dronką
na czele, przedstawiciele kuratorium i sta-
rostwa. Najmilszym dla nas wyróżnieniem
była obecność przyjaciół ks. Jana Twar-
dowskiego – profesorów: Tadeusza Ol-
szewskiego i Longina Glijera, którzy przy-
jechali z Warszawy. Obydwaj panowie
z wielkim wzruszeniem przyjęli zaprosze-
nie na nadanie imienia szkole. Brali udział
w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, a po

występach dzieci wspominali ks. Jana
Twardowskiego. Zwrócili uwagę, że ks.
Jan Twardowski ogromnie lubił małe szko-
ły i jest naprawdę idealnym patronem dla
maleńkiej – skromnej szkółki w Zarzeczu.
Zawsze mówił, że małe szkoły mają du-
szę i że w nich wychowanie jest najbar-
dziej skuteczne, ponieważ cała społecz-
ność tworzy wielką rodzinę i nic nie
umknie uwadze nauczycieli.

Dlaczego

ks. Jan Twardowski?

Wybór patrona to sprawa najwyższej
wagi. Nie może to być wybór przypadko-
wy, nieuzasadniony. Imię szkoły – patron
powinien cechować się wybitną postawą

w wymiarze historycznym i moralnym.
Wyboru patrona dokonują uczniowie, ro-
dzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Przy dokonywaniu tego trudnego wybo-
ru wszyscy powinni kierować się tradycja-
mi i dobrem szkoły oraz rolą, jaką odgry-
wa w środowisku.

Poprzez nadanie imienia szkoła:
– uzyskuje swoistą, indywidualną tożsa-
mość wyróżniającą ją spośród innych
szkół,
– promuje osobę patrona, jego postawę
życiową i dokonania,
– w naturalny sposób pozyskuje do współ-
pracy instytucje i osoby związane z patro-
nem,
– wchodzi do rodziny szkół o tym samym
imieniu, co może prowadzić do nawiąza-
nia wzajemnych kontaktów (np. organiza-

cji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci
i młodzieży),
– może oprzeć swoje działania wycho-
wawcze na wartościach potwierdzonych
życiem i działalnością patrona i ogólnie
uznawanych przez społeczność,
– wzbogaca swoją obrzędowość zwią-
zaną z patronem.

W 2010 roku mija 100 lat od powsta-
nia budynku SP w Zarzeczu (utworzenie
szkoły nastąpiło w 1907 r., nauka odby-
wała się w prywatnym domu). Jest to bar-
dzo ważna data nie tylko dla uczniów
i nauczycieli, ale również dla mieszkań-
ców. Dla nas jest to wyjątkowa okazja,
bowiem „ (...) 100 lat temu – ówczesne
władze (a przypomnijmy, że to było pod-
czas zaborów) uznały, że jest potrzeba,
by powstała tu szkoła państwowa”.

JAN TWARDOWSKI
(ur. 1915 r. w Warszawie) to zjawisko
w poezji polskiej tak niezwykłe jak w mu-
zyce Chopin. Przemawia do czytelnika ję-
zykiem zaskakującym dosadnością, cel-
nością, prostotą. Oszałamia sposobem
widzenia świata, niepospolitą oczywisto-
ścią paradoksalnych obserwacji i nie-
oczekiwanych wniosków. Unika patosu,
zwłaszcza podejmując tematy sacrum.
Jest wierny swej postawie: myślę jak
uklęknąć i nie zadrzeć nosa do góry...
Taki jest, na co dzień. W wierszu do sa-
mego siebie powiada:
Żebym pisząc wiersze /.../ nie polował na
piękne słowa /.../ nie udowadniał – to zna-
czy nie zamęczał / nie był zbyt pewny /
.../ nie sadzał sumienia jak spoconej bab-
ci na miękkim fotelu.

Ksiądz Jan słucha, widzi, nie ma złu-
dzeń, a mimo to nie traci poczucia humo-
ru. Nie pyszy się, nie celebruje, przyzna-
je, że nie rozumie dogmatów. On po pro-
stu wie, że samotność będzie sama, Bóg
bez pytań, rozpacz bez reklamacji, pięk-
no bez estetyki. I, że tylko jeszcze trochę
pomarudzi ostatnie słowo jak bezradny
baran. Ksiądz Jan pokpiwa sobie z teolo-
gów, przyznaje się do zwątpień własnych
i stanów, w jakie wprawiają go zwątpienia
wiernych: /.../ tyle razy musiałem stawać
na uszach w konfesjonale / biegać po
ambonie rękami... gdy w kościele trzeba
się od czasu do czasu uśmiechać /.../ do
mizernego kleryka, którego karmią pier-
sią teologii. Jan Twardowski debiutował
przed wojną. Był żołnierzem Września
i święcenia kapłańskie przyjął po wojnie.

Jest poetą największym, najmędr-
szym, najprostszym, kochanym także
przez sceptyków i ludzi bez wiary.

Dlatego został wybrany na naszego
patrona, a jego wiersze dodają nam otu-
chy w pracy nad naszymi charakterami.
Są wskazówką jak żyć by „być jak tęcza,
co sobą nie przesłania nieba”.

Opr. R. Salamon-Szczur

1 września 1907 roku wydany został akt
powołania szkoły. Państwo (wtedy Galicja
w cesarstwie austro-węgierskim) przejęło
opiekę i ciężar utrzymania szkoły (a przy-
najmniej większej części wydatków – po-
zostałą częścią obciążono obszary dwor-
skie i gminy) oraz wprowadzono obowią-
zek szkolny. Szkoła stała się bezpłatna
i obowiązkowa. Tym samym uzyskanie wy-
kształcenia – przynajmniej podstawowego
mogło być udziałem każdego.

100-lecie szkoły to wspaniała okazja,
aby nadać imię i wreszcie oprzeć swoje
działania wychowawcze na autorytecie,
którym jest ks. Jan Twardowski. Jego wier-
sze były i są dla wielu z nas pociechą,
wsparciem i radością.

Wybór patrona to sprawa

najwy¿szej wagi

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Jan Twardowski
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Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale zorganizowała spotkanie
z autorką bajek, powieści, przewodników
dla dzieci i młodzieży Ewą Stadtmüller dla
najmłodszych czytelników w gminie.
Zgromadzona widownia aktywnie uczest-
niczyła w tworzeniu teatru kukiełkowego,
który mieścił się w zaczarowanej sakiew-
ce, przez to autorka udowodniła, że nie
ważna jest wielkość, ilość ale jakość wy-
konywanego zadania. Młodzi aktorzy
poradzili sobie zarówno z teatrem kukieł-
kowym jak i z recytowaniem wierszy.

Wszyscy obecni przyczynili się do
powiększenia księgozbioru biblioteki,

EWA
STADTMÜLLER
– ukończyła filologię polską i fakul-
tet dziennikarski na AP w Krakowie.
Przez dziesięć lat pracowała jako
nauczyciel języka polskiego, a od
1987 roku także jako asystent w Ka-
tedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej
AP. Zadebiutowała w 1992 roku bajką
„O tym jak robaczek świętojański
otrzymał świetlistą szatkę”. Obecnie
ma na swym koncie ponad sto ksią-
żeczek dla dzieci. Są wśród nich
zbiory opowiadań, bajki, wiersze, za-
gadki, scenariusze teatralne oraz
opracowania znanych baśni i legend.
Ważne miejsce w twórczości autorki
zajmują książeczki o charakterze
edukacyjnym. Wśród nich na szcze-
gólną uwagę zasługują: napisany
wspólnie z Elżbietą Zechenter-Spła-
wińską „Leksykon dla najmłod-
szych”, humorystyczny „Poradnik
młodego redaktora” oraz napisany
wspólnie z Anną Chachulską prze-
wodnik: „Kraków i okolice”.

Nurt religijny w twórczości autorki
reprezentują książki takie jak: „Przy-
palona szarlotka”, „Zwierzyniec Pana
Boga”, czy wierszowana opowieść
o Janie Pawle II „Z Wadowic do nie-
ba”.

W 2003 roku Ewa Stadtmüller zo-
stała wyróżniona Honorową Wstęgą
Przyjaciel Przedszkolaka, a w 2008
za książkę „A – jak anioł” otrzymała
wyróżnienie Stowarzyszenia Wydaw-
ców Katolickich – Feniks 2008.

(źródło: http://www.ewabaj.strefa.pl/)

Ewa Stadtmüller
w Boguchwale

o jedną książkę Ewy
Stadtmüller zatytułowaną
„Kocie opowieści”, która
była wygraną w zorganizo-
wanym przez autorkę kon-
kursie. Konkurs polegał na
dokończeniu słów rymowa-
nek i na wymyśleniu zupeł-
nie nowej rymowanki.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Boguchwale
w księgozbiorze posiada
ponad 40 tytułów autorstwa
Ewy Stadtmüller oraz duży
wybór tytułów opracowań.

Oto wybrane tytuły au-
torstwa Ewy Stadtmüller:
„Nie ma jak w domu” – Ilu-
strowany przewodnik po świętach rodzin-
nych;
„Halo, pogotowie?” – opowieść o ratun-
kowym... domu;
„Prezent dla Świętego Mikołaja” – ilustro-

wana opowieść dla wszystkich dzieci
czekających na prezenty.

Opracowania (z serii „Legendy pol-
skie”):
„Skarby królowej Bałtyku” – piękne i mą-
dre legendy, z którymi zwiedzimy kraj;
„Królowie i święci” – opowieści o niezwy-

kłych monarchach;
„Na wiślanym szlaku” – legendy podha-
lańskie, krakowskie, śląskie, wielkopol-
skie, mazowieckie, mazurskie i pomorskie.

Aneta Pyza
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przyjemne z po¿ytecznym
W ramach realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Bogu-

chwała” w ramach zadania Aktywna integracja, aktualnie 18 osób
uczestniczy w szkoleniach zawodowych:
• opiekun osób starszych,
• sprzedawca z obsługą komputera i urządzeń fiskalnych,
• magazynier.

Zdobycie nowych umiejętności przez podopiecznych MOPS uła-
twi im powrót na rynek pracy.

Natomiast w okresie wakacji zorganizowano 14-dniowy wypoczy-
nek dla 21 dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników Projektu w Ja-
strzębiej Górze. Organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział w Przemyślu. Uczestnicy kolonii odwiedzili m.in. Hel,
Gdańsk, Karwie i Rozewie, zwiedzili fokarium, Muzeum Bursztynu, eks-
pozycję w porcie w Gdyni – ORP Błyskawica i Dar Pomorza oraz od-
byli rejs statkiem po Zatoce Puckiej. Plażowanie, kąpiele morskie
i słoneczne urozmaicano atrakcyjnym programem sportowo-rekreacyj-
nym. Koloniści brali udział w rozgrywkach sportowych, turnieje, ringo,
zawody pływackie oraz licznych konkursach, Wybory Miss i Mistera
kolonii, konkurs mody kolonijnej.

Atrakcyjny program wypoczynku niewątpliwie przyczynił się do po-
szerzenia wiedzy uczestników na temat Polskiego Wybrzeża, a pod-
kreślenie roli Europejskiego Funduszu Społecznego spowodował
wzrost świadomości i wiedzy o Wspólnocie Europejskiej.

Maria Drąg

W dniu 15 sierpnia 2010 delegacja
zagraniczna, która przebywała w Polsce
na zaproszenie Stowarzyszenia „VESU-
VIO” z Rzeszowa, uczestniczyła w uro-
czystościach dożynkowych w Gminie
Boguchwała. Grupa zagraniczna zosta-
ła oficjalnie zaprezentowana burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Boguchwała Wiesła-
wowi Dronce. Spotkanie odbyło się
w ramach realizowanego międzynarodo-
wego projektu edukacyjnego „Kwiaty
jednoczą Europę”, którego NGO VESU-
VIO było inicjatorem i obecnie pełni funk-
cję koordynatora całej grupy. Partnerzy
to instytucje z Włoch, Portugalii, Hiszpa-
nii, Estonii i Francji. Realizacja 2-letnie-
go projektu od 2009-2011 stwarza moż-
liwości integracji kulturowej mieszkań-
ców Europy poprzez poznawanie trady-

cji, obrzędów i zwycza-
jów partnerskich krajów.
Głównym celem wizyty
w Polsce, uprzednio za-
pisanym i zaakceptowa-
nym przez Komisję Euro-
pejską, było uczestnic-
two i poznanie wielowie-
kowej tradycji dożynko-
wej, ze szczególnym
uwzględnieniem prezen-
tacji wieńców dożynko-
wych wykonanych z ziół,
kwiatów, zbóż i owoców,
co bezpośrednio wiąże
się z tematyką projektu.
Uroczystość dożynkowa
wywarła ogromne pozytywne wrażenie
na gościach. Dała możliwość poznania

polskiego dziedzictwa kulturowego, re-
ligii i tradycji.

Do¿ynki w Boguchwale – wspomnienie
w miêdzynarodowym projekcie edukacyjnym

Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.”

Na kolonii w Jastrzębiej Górze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Boguchwała”.

PO£¥CZYÆ
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Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale zorganizowała 21 październi-
ka recital chopinowski, który odbył się
w Pałacu Lubomirskich w Boguchwale.
Można było posłuchać utworów Chopi-
na w wykonaniu młodego, utalentowane-
go pianisty, ucznia Szkoły Muzycznej,
Rafała Gudyki.

Recitalu dopełniła młodzieżowa gru-
pa teatralna z Boguchwały, prowadzona
przez Barbarę Żak. Grupa zaprezentowa-

ła scenki rodzajowe z dramatu Jarosława
Iwaszkiewicza „Lato w Nohant”. Prowa-
dzącym recital był Andrzej Szypuła, który
przybliżył zgromadzonej licznie publiczno-
ści sylwetkę i twórczość F. Chopina.

Recital „Chopin w jesiennych bar-
wach”, cieszył się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców gminy Bo-
guchwała. Sala kominkowa Pałacu Lubo-
mirskich wypełniona była po brzegi.

M.B.P.

Wielka Szkolna Wystawa Zwierz¹t

Recital Chopinowski

Chopin

w jesiennych

barwach

Zaproszeni goście – z pianistą Rafałem Gudyką.

Aktorzy młodzieżowej grupy teatralnej
z Boguchwały.

4 października br. w Szkole Podstawowej w Boguchwale
miał miejsce pokaz zwierząt domowych, nad którego organi-
zacją i przebiegiem czuwały Irena Frankiewicz opiekunka Szkol-
nego Koła Ekologiczno – Przyrodniczego Klas I-III i Agnieszka
Uryniak opiekunka Szkolnego Koła Przyrodniczego Klas IV-VI.

Prezentacje zorganizowano w ramach Światowego Tygo-
dnia Zwierząt. To była już dziesiąta Szkolna Wystawa Zwierząt.
Jej głównym celem jest budowanie wrażliwości, otwarcia na
potrzeby zwierząt, wyrabianie nawyków opiekuńczości i odpo-
wiedzialności za zwierzęta.

Wzdłuż szkolnego korytarza przygotowaliśmy stanowiska.
Przybyło 68 wystawców ze zwierzątkami. Były świnki morskie,
chomiki, papugi, rybki, koszatniczki, koty, psy, króliki, ślimak, skor-

piony oraz egzotyczne owady tj. modliszka, straszak australijski,
liściec jesienny, straszyk nowogwinejski i straszyk diabelski.

Wystawcą egzotycznych owadów był Ireneusz Opaliński.
Jego niezwykłe hobby przykuło uwagę wszystkich uczestni-
ków wystawy. Dużym zainteresowaniem cieszył się ślimak wy-
stawiany przez Kacpra Bednarskiego.

Ten dzień był nie tylko okazją do pochwalenia się swoimi
pupilkami, lecz także okazją do wymiany doświadczeń, spo-
strzeżeń. Uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę,
ponieważ na wystawie gościła weterynarz Justyna Wojtyna Sta-
warz, która udzielała porad z zakresu pielęgnacji, szczepień
i chętnie odpowiadała na pytania uczniów.

Ten dzień był również okazją do zadumy nad losem zwie-
rząt bezdomnych i tych
ze schroniska „Kunde-
lek”. Uczniowie kwesto-
wali na rzecz tego rze-
szowskiego schroniska.

Wystawa cieszyła
się wielkim zaintereso-
waniem mieszkańców
Boguchwały. Zwiedzało
ją wielu uczniów, ich ro-
dzeństwo, rodzice
i dziadkowie.

Dziękujemy wszyst-
kim za udział.

Irena Frankiewicz
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Kraków, to niezwykłe miasto, które swoim urokiem przycią-
ga turystów o każdej porze roku. Kiedy w czerwcu 2009

roku żegnaliśmy to wyjątkowe miasto, nikt chyba nie przypusz-
czał, że tak szybko znów tu wrócimy. 10 września 2010 roku
uczniowie klasy szóstej, wraz z przedstawicielami klasy piątej
wybrali się do Krakowa – drugiej stolicy naszego kraju, miasta,
które ma bardzo bogatą historię i niezwykłą atmosferę.

Pierwszym etapem zwiedzania Krakowa był Cmentarz Ra-
kowicki – nekropolia, która stała się miejscem spoczynku wie-
lu wybitnych Polaków – m.in. Jana Matejki, czy rodziny Kossa-
ków. Po powrocie pod dworzec PKP i krótkim odpoczynku ru-
szyliśmy trasą zamkową na wielką przygodę z historią. Kolejno
zwiedzaliśmy Pomnik Grunwaldzki i Bramę Floriańską oraz
Barbakan, a następnie ulicą floriańską dotarliśmy do krakow-
skiego rynku. To, tu szczęśliwym trafem czekała nas kolejna
niespodzianka – mogliśmy wysłuchać hejnału granego z wieży
najpiękniejszego kościoła w Krakowie – Kościoła Mariackiego.

Ze względu na uroczystości, jakie miały odbyć się w tym
dniu na zamku wawelskim priorytetem dla nas stało się dotar-
cie i zwiedzenie tego obiektu. Zwiedzaliśmy piękne wnętrza
Kaplicy Zygmuntowskiej, a po krótkim odpoczynku na dzie-
dzińcu zamkowym udaliśmy się pod Smoczą Jamę. Pamiątki
oraz zdjęcia z tego miejsca zapewne pozwolą zachować nam
te piękne chwile na dłużej w naszych sercach.

Najbardziej wzruszająca chwila miała miejsce podczas zwie-
dzania krypt władców i najbardziej zasłużonych Polaków, bo-
wiem udało się nam złożyć hołd tragicznie zmarłej parze prezy-
denckiej – Lechowi i Marii Kaczyńskim.

W drodze powrotnej na krakowski rynek zatrzymaliśmy się
podziwiając zabudowę i piękne zabytki ulic: franciszkańskiej
i dominikańskiej. Większość osób wykorzystała ten czas na uzu-
pełnienie i tak bogatego już zbioru pamiątek z Krakowa.

Z każdą chwilą narastało jednak zniecierpliwienie, bowiem
czekała nas jeszcze jedna, największa atrakcja tego dnia – wi-
zyta w najmniejszej fabryce cukierków na świecie. Podczas
wizyty w tej fabryce wszyscy mogliśmy obserwować każdy krok
powstawania cukierków o niezwykle ciekawych smakach i ko-
lorach, a po degustacji i zakupie oczywiście największych opa-

kowań słodkości mogliśmy udać się w kierunku dworca PKP.
Powrót do Rzeszowa upłynął pod znakiem dzielenia się

wrażeniami z pobytu w jednym z najważniejszych ośrodków
kulturalnych naszego kraju. Kraków zawsze będzie nas przy-
ciągał swoim urokiem, dlatego już teraz planujemy z niecierpli-
wością kolejną wizytę w tym pięknym miejscu.

Łukasz Gajdek

Ksi¹¿ki, które warto przeczytaæ

  DLA DOROS£YCH

Mistrz, Andy Andrews, Wyd. Otwarte

Nie obawiaj się! Jesteś dokładnie
w tym miejscu, w którym masz być. Tak,
trudno w to teraz uwierzyć. Możesz osią-
gnąć to, czego tak bardzo pragniesz.
Najważniejsze, w którą pójdziesz stro-
nę. Najlepsze dopiero przed Tobą. Pew-
nego dnia w małym nadmorskim mia-
steczku pojawia się tajemniczy mężczy-
zna, Jones – dla jednych włóczęga, dla
drugich wędrowiec. Taszczy wielką wa-
lizkę, czasem kogoś zagadnie. Wybiera
smutnych, nieszczęśliwych i zdruzgota-
nych ludzi. Mówi: „Chodź tu bliżej, do

światła”. Potem życie każdego z nich się zmienia. A po kilku
dniach... „Mistrz” to niezwykła opowieść, która odmieniła życie
milionów ludzi na całym świecie. Została przetłumaczona na

dwadzieścia języków i stała się międzynarodowym bestselle-
rem. Teraz Ty możesz poznać sekret Jonesa. Najlepsze dopie-
ro przed Tobą!

Dom w Toskani, Anita Stojałowska, Wyd. Zysk i S-ka

„Zawróć, jeśli to możliwe” – odezwał
się GPS, gdy wyruszałam pewnego let-
niego poranka spod swojego sopockie-
go domu, załadowanym po dach samo-
chodem. W środku upchnęłam moje
dwa koty, każdy w swoim koszu, pod-
ekscytowanego wyjazdem psa, torby
z ubraniami i wiele innych, mniej i bar-
dziej potrzebnych rzeczy. W naszym
mieszkaniu za kilka godzin miał się roz-
gościć nieznany mi lokator, któremu zo-
stawiłam na stole butelkę dobrego, czer-
wonego wina, by poczuł się raźniej. Mia-
łam przed sobą samotną podróż do Włoch, do Toskanii, gdzie

Wycieczka

do Krakowa
Wycieczka

do Krakowa
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nikt na mnie nie czekał, oprócz starego, zniszczonego domu
w centrum średniowiecznego miasteczka. „Zawróć, jeśli to moż-
liwe” – powtórzył mechaniczny głos. Moje serce gwałtownie
zabiło. Spojrzałam ostatni raz w ciemne, zamknięte na głucho
okna, wymyte i puste, na żółknące kasztanowce przed kamie-
nicą i sąsiada z parteru, wracającego chwiejnym krokiem z noc-
nej zmiany. Nabrałam powietrza, przekręciłam kluczyk w sta-
cyjce i ruszyłam szybko w stronę dalekiego Sansepolcro. Usły-
szałam jeszcze, jak z hukiem zatrzaskują się drzwi wejściowe.
„Kuba, wyjeżdżam na zawsze, wiesz?” – powiedziałam głośno
i włączyłam radio. Muzyka zagłuszyła odpowiedź...

Biała Wilczyca, Theresa Révay, Wyd. Świat Książki

Wspaniała powieść dla wielbicie-
lek wielkich romansów. Jeśli podobał Ci
się Jeździec miedziany, pokochasz Białą
wilczycę! Jest rok 1917. Ksenia, piętna-
stoletnia Rosjanka, traci rodziców i ucie-
ka z bolszewickiego Piotrogrodu do
Paryża. Spotkanie z Maxem, czarującym,
niemieckim fotografem odmieni życie
obojga na zawsze. Ta wielowątkowa hi-
storia miłosna rozgrywa się na tle zda-
rzeń I połowy XX wieku. Czytelnik znaj-
dzie tu grozę rosyjskiej rewolucji i luk-
sus paryskiego „wielkiego świata”, sza-
loną dekadencję Berlina i narastający

koszmar hitleryzmu, piekło wojny i nadzieję na lepszą przy-
szłość.

Mój kumpel tata, Bogdan Gorczyca, Wyd. Maszoperia Lite-
racka

Debiutancka powieść Bogdana
Gorczycy Mój kumpel Tata to wzrusza-
jąca, pełna ciepła, humoru i znakomitych
obserwacji opowieść o pewnym samot-
nym gdańszczaninie, którego życie
przez przypadek – a może zrządzenie
Opatrzności – zostało splecione z losa-
mi kilkuletniego chłopca.

Małe anioły, Theresa Cheung, Wyd. Hachette

MAŁE ANIOŁY to wspaniały zbiór
pięknych historii o tym, jak anioły prze-
mawiając do nas.

Czasem komunikują się z nami przez
najmłodszych członków naszych rodzin,
czasem osobiście interweniują, aby ura-
tować życie naszych pociech lub nasze.

Przygotujcie się na oczarowanie!
Anioł ukazujący się matce w trakcie po-
rodu. Tajemnicza uzdrawiające świa-
tłość. Pocałunek anioła ratujący życie
malucha.

Piękny nieznajomy przyprowadza za-
ginione dziecko do matki i znika. Nasto-

latek, który otrzymuje SMSa od swojego zmarłego przyjaciela.

Sekrety notatnika, Eve Haas,
Wyd. Klub dla Ciebie

Prawdziwa historia rodzinna okryta
tajemnicą przez cztery pokolenia.

Początek dała jej płomienna miłość
księcia Prus Augusta do Emilie, polskiej
arystokratki.

Po śmierci Augusta dwór pruski za-
dbał o to, by wymazać wszelkie wzmian-
ki o ostatniej żonie księcia.

Błękitnokrwiści, Melissa de la Cruz,
Wyd. Jaguar

Pierwszy tom cyklu Błękitna krew za-
ledwie wprowadza czytelników w złożo-
ny świat, łącząc barwną i atrakcyjną teraź-
niejszość z zawikłaną i mroczną przeszło-
ścią. Zestawienie klasycznych wątków nie-
pozbawionej humoru i elementów roman-
su powieści obyczajowej z motywami nad-
przyrodzonymi wypada doskonale i prze-
konująco. To idealna propozycja dla
wszystkich, którzy oczekują czegoś wię-
cej, niż tylko „kolejnego powieścidła o wampirach”.

Gdybym była czekoladą, Katarzyna
Majgier, Wyd. Akapit Press

Zabicie pająka ściąga podobno pe-
cha na tego, kto pająka zabije. Nie wiem
do końca, na czym polega pech, ale po-
dejrzewam, że to jednak coś więcej niż
zgubienie breloczka albo jedynka z kla-
sówki. Dlatego, chociaż nie jestem spe-
cjalnie przesądna, ratuję pająki ze zle-
wozmywaka i wanny. Może to jakoś od-
kręci pecha za te, które rozdeptałam
przypadkowo albo przygniotłam, zamykając okno?

Ania, Paula, Liliana i Blondi wracają do szkoły po wakacjach.
I już pierwszego dnia czeka je ogromna niespodzianka. Wycho-
wawczynią ich klasy zostaje zjawiskowa pani Wizgalska, której
stylowe buciki i torebki robią na uczennicach piorunujące wra-
żenie. Dziewczyny zaczynają dociekać, kim ona tak naprawdę
jest i skąd się wzięła w ich szkole. Czy Ania ulegnie urokowi
swojej wychowawczyni, czy sprosta jej oczekiwaniom, w kim znaj-
dzie prawdziwe wsparcie? Czego nauczy
ją ta cała historia? I co to oznacza dla
pająków?

Lena w chmurach, Romek Pawlak,
Wyd. Akapit Press

Co może zrobić zwykła dziewczyna,
gdy nieoczekiwanie dowie się, że jest
wampirem? Gdy dziwne sny okazują się
odbiciem innej rzeczywistości? Gdy nie
wiadomo, kto tak naprawdę jest sojusz-

  DLA M£ODZIE¯Y
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nikiem, a kto wrogiem, i czy samemu walczy się po właściwej
stronie. Śledząc perypetie nastoletniej Leny niejedna młoda
czytelniczka poczuje dreszcz na karku. Świetny horror dla mło-
dzieży. Polecam.

Andrzej Pilipiuk, pisarz i publicysta,
z wykształcenia archeolog

Białek ratuje Złotoskrzydłą, Marie Louise Rudolfsson
Wyd. REA

Seria o kucyku Białku jest dedy-
kowana szczególnie dzieciom, które
właśnie uczą się czytać. Celowo dobra-
na wielkość liter, przejrzysta konstruk-
cja zań, fascynujące przygody – to
wszystko wzmacnia koncentrację i po-
zwala dzieciom uniknąć znużenia, któ-
re może towarzyszyć dzieciom rozpo-
czynających samodzielne czytanie.

Wyjątkowy przyjaciel, Linda Chapman
Wyd. Adamus

Psst, to tajemnica!
Szafir, kucyk Lauren, w rzeczywi-

stości jest zaczarowanym jednoroż-
cem... Dziewczynka jest pewna, że nie-
wielka Srebrzynka też jest jednoroż-
cem. Jednak malutka klacz wciąż cze-
ka na kogoś wyjątkowego, kto uwolni
ukrytą w niej magię. Lauren i Szafir bar-
dzo chcieliby jej pomóc, jednak nie
wiedzą, co mogliby zrobić... Nieocze-
kiwanie dziewczynce przychodzi do
głowy wspaniały pomysł.

Jaśki, Arrou Vignod, Jean Philippe
Wyd. Znak

Kiedy w rodzinie ma się sześciu
chłopaków, nie da się nudzić nawet przez
sekundę. Zwłaszcza z Janem-A, który za-
wsze chce być szefem, z klubem tajnych
agentów Jana-B, Janem-C, który nigdy
nic nie rozumie, z Janem-D zwanym
Demolką, złotymi rybkami Jana-E, i Ja-
nem-F, który nie przestaje płakać... Nie
mówiąc już o przeprowadzce, bijatykach
z bandą Castorsów i kuzynami Fougas-
se’ami o odstających uszach... Na całe
szczęście tata to złota rączka, a mama
jest bardzo zorganizowana!

Książka Arrou-Vignoda to świetna zabawa dla całej rodzi-
ny. Perypetie Jaśków na pewno rozbawią wszystkich fanów
Mikołajka.

Czytelnicy polecaj¹

Książki poleca Monika Moskal. Ma 23 lata, mieszka od uro-
dzenia w Boguchwale. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ubiegłym roku zdobyła
tytuł licencjata z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Obec-
nie rozpoczęła studia magisterskie na wyżej wymienionym kie-
runku. Od dzieciństwa pasjonuję się czytaniem książek. Czyta-
nie sprawia jej ogromną satysfakcję i radość poznawania no-
wych historii. Oprócz literatury uwielbia chodzić po górach
i podróżować.

Strefa śmierci, Stephen King
Wyd. Phantom Press International

Książka Stephen’a King’a pt.:
„Strefa śmierci” opowiada histo-
rię młodego nauczyciela ze sta-
nu Maine, John’a Smith’a, który
uległ poważnemu wypadkowi
samochodowemu. Młody męż-
czyzna na skutek owego drama-
tycznego zdarzenia zapada
w śpiączkę na okres czterech lat.
Kiedy nikt już nie wierzy w to, że
John się obudzi, następuje prze-
łom – John otwiera oczy. Jednak
nie spodziewa się, z jakim darem,
czy też przekleństwem będzie
musiał się zmierzyć. Stephen
King kreuje obraz człowieka nę-
kanego, utrapionego ciężarem
swojej odmienności. Z czasem ta
inność powoduje odrzucenie przez społeczeństwo i popycha
do nieodwracalnych, a nawet tragicznych decyzji. Postać
Smith’a ukazana przez King’a jest doskonałym przykładem
człowieka, który pomimo braku wiary ze strony ludzi postana-
wia ich uratować od nadciągającego zła.

Wyspa skazańców, Dennis Lehane
Wyd. Świat Książki

„Wyspa skazańców” to znako-
mita powieść, którą czyta się „jed-
nym tchem”. Główny bohater, któ-
rym jest szeryf Daniels i jego part-
ner Aule dostają zadanie rozwikła-
nia tajemniczego zniknięcia jed-
nej z pacjentek szpitala psychia-
trycznego dla więźniów położone-
go na wyspie Ascheciliffe. Leha-
ne w swojej książce stworzył ob-
raz psychodelicznej wędrówki
człowieka w głąb swojej psychi-
ki. Tak naprawdę rzeczywistość
w powieści, to jedynie wytwór
chorego psychicznie człowieka,
który na skutek wstrząsających
wydarzeń z przeszłości wykre-
ował bezpieczny świat, w którym
ukrył się przed swoimi demonami. Warto wraz z głównym boha-
terem odkryć prawdziwą historię „Wyspy skazańców”.

  DLA DZIECI
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W Liceum Ogólnokszta³-

c¹cym w Boguchwale,

mia³a miejsce niezwyk³a

lekcja wiedzy o kulturze,

któr¹ poprowadzi³a go-

œcinnie Stefania Buda –

niezwyk³y cz³owiek o bo-

gatej wiedzy na temat

regionu, gminy Bogu-

chwa³a.

Spotkanie ze Stefanią Budą, które od-
było się 21października w LO w Bogu-
chwale, otworzyło cykl spotkań z Niezwy-
kłymi Ludźmi na lekcjach wiedzy o kultu-
rze w klasie pierwszej.

Stefania Buda, Zasłużony Obywatel
Gminy Boguchwała, zechciała podzie-
lić się z uczniami swoją wiedzą na te-
mat zwyczajów i obyczajów naszego re-
gionu. W niezwykle barwny i ciekawy
sposób przybliżyła uczniom zapomnia-
ny i ze względu na postęp cywilizacyjny
niepraktykowany już zwyczaj – drepci-
ny. Młodzież miała niepowtarzalną oka-
zję obejrzeć film – krótką inscenizację
owego zwyczaju w wykonaniu zespołu
„Nosowianie” z Nosówki. Pokazywał on
wiejską społeczność podczas budowy
domu dla nowożeńców, a w szczegól-
ności – uklepywanie klepiska oraz uro-

Wiedza o kulturze – „Jestem na tak”

czystości wieńczące pracę. Uczniów za-
dziwił nie tylko sam proces powstawa-
nia domu, ale też życzliwość i gotowość
pomocy krewnych i sąsiadów w nieła-
twym dziele, jakim było budowanie
domu. Próbowali odnaleźć podobień-
stwa do czasów współczesnych i nie
omieszkali określić wesołego świętowa-
nia po ukończeniu zadania mianem „pa-
rapetówy”.

Wyjątkowo burzliwą częścią spotka-
nia okazała się konfrontacja uczniów
z gwarą rzeszowską. Usiłowali oni roz-
szyfrować zdania wypowiadane przez

Stefanię Budę i bardzo ich ucieszył fakt,
że kilka razy odnieśli sukces.

Spotkanie zakończone zostało lu-
dową przyśpiewką weselną w wykona-
niu Gościa, która niezwykle rozweseliła
słuchaczy i spotkała się z aplauzem zgro-
madzonej młodzieży.

Organizatorzy spotkania i uczniowie
składają serdeczne podziękowania Ste-
fani Budzie za przybycie i przekazanie
w tak niekonwencjonalny sposób wiado-
mości o regionie i urokach życia naszych
przodków.

Agnieszka Czarnik

Kongres Bibliotek Publicznych w Warszawie

Program Rozwoju Bibliotek to ogólno-
polskie przedsięwzięcie, którego celem
jest wzmocnienie potencjału bibliotek pu-
blicznych znajdujących się na wsiach
i w małych miastach. Dzięki programowi
nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią
mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu
społecznym i gospodarczym. Budżet Pro-
gramu przeznaczony jest na:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale Ewa
Œliwa, w dniach 22-23 listopada, uczestniczy³a w Kongre-
sie Bibliotek Publicznych „Biblioteka: to lubiê!” w Warsza-
wie. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 500 osób, bibliotekarki, bi-
bliotekarze, przedstawiciele w³adz centralnych i regional-
nych, cz³onkowie Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwo-
ju Bibliotek, reprezentanci organizacji pozarz¹dowych
a tak¿e dziennikarze. Kongres przyczyni³ siê do publiczne-
go dialogu na temat przysz³oœci bibliotek, a tak¿e pozwoli³
na podsumowanie I rundy Programu Rozwoju Bibliotek,
w którym uczestniczy³a równie¿ Gminna Biblioteka Publicz-
na w Boguchwale.

– wyposażenie bibliotek w sprzęt infor-
matyczny (komputery z oprogramowa-
niem, urządzenia wielofunkcyjne, apara-
ty fotograficzne),
– cykl praktycznych szkoleń (warsztat pla-
nowania rozwoju biblioteki, szkolenia in-
formatyczne, szkolenia specjalistyczne),
– wzmacnianie środowiska biblioteczne-
go (współpraca z licznymi organizacja-

mi i instytucjami),
– promocja bibliotek (spoty w telewizji, re-
klamy na autobusach, wystawy, konkursy).

GBP w Boguchwale udało się pozy-
skać nowy sprzęt komputerowy, a biblio-
tekarze mają możliwość skorzystania ze
specjalistycznych szkoleń.

Środki finansowe pochodzą z grantu,
który Fundacja Billa i Melindy Gates prze-
kazała Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności (PAFW). GBP w Boguchwale,
w ramach konkursu grantowego „Aktyw-
na Biblioteka” złożyła w październiku
wniosek na zorganizowanie warsztatów
dziennikarskich. Akademia Filantropii
w Polsce rozpatrzyła w listopadzie wnio-
ski, spośród 235 wniosków przyznano 78
dotacji. Gminna Biblioteka Publiczna zna-
lazła się w gronie laureatów, składając wnio-
sek pt: „Dziennikarstwo sztuką myślenia”.
Projekt będzie realizowany w 2011 roku.

Więcej informacji na temat Programu
Rozwoju Bibliotek można znaleźć na stro-
nie www.biblioteki.org.         M.B.P.



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  6 (68)  2010 19

Rozmaitoœci

Zespó³ Szkó³ w Kielanówce

Nasza pracownia komputerowa

oraz internetowe centrum

informacji multimedialnej

Internetowe centrum informa-
cji multimedialnej otrzymane
w styczniu 2008 r. o wartości
16266,40 zł w ramach PROJEK-
TU WSPÓŁFINANSOWANEGO
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ „In-
ternetowe centra informacji mul-
timedialnej w bibliotekach szkol-
nych i pedagogicznych”.

Od 2009 roku dysponujemy
nową salą gimnastyczną.

Pracownia internetowa otrzyma-
na w maju 2006 r. o wartości –
40769 zł w ramach programu
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWA-
NY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
„PRACOWNIE KOMPUTEROWE
DLA SZKÓŁ”.
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Ludwika Chmiel
pochodzi z Mogielnicy. Przez wiele lat
pracowała w Prezydium Rady Narodowej
w Łańcucie, po zlikwidowaniu Rady
w 1975 roku została przeniesiona do Wo-
jewódzkiego Biura Geodezji w Rzeszo-
wie. Poetka, animatorka kultury, członki-
ni Regionalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury, jest to stowarzyszenie, któ-
re organizuje spotkania autorskie i wy-
daje biuletyn, w którym umożliwia debiut
twórcom w każdym wieku.

Jest współautorką monografii „Dzie-
je Mogielnicy” opublikowanej w 2005
roku.

Ostatnie publikacje autorstwa Ludwi-
ki Chmiel to tomiki wierszy „Zapisane pa-
mięcią” oraz „Zapiski z szuflady” wyda-
ne w 2010 roku.

Pani Ludwika Chmiel znalazła piękny
sposób spędzania i wartościowania cza-
su, bowiem zajmuje się nie tylko pisa-
niem, ale również haftowaniem. Ściany
domu poetki ozdabiają pięknie wyhafto-
wane obrazy. Jak sama podkreśla możli-
wość pisania i haftowania to formy prze-
kazu, które odzwierciedlają jej duszę.
Obecnie Ludwika Chmiel pracuje nad pu-
blikacją, która ukazuje historię środowi-
ska lokalnego za pomocą poezji i prozy,
by czas nie zatarł historii.

Z ostatnich publikacji prezentujemy
Czytelnikom dwa wiersze, wybrane przez
autorkę:

Ten kraj

Życie czasem przydziela role
Czasem wiersze pisze
dla zwykłych ludzi
prostymi słowami

By można było
być szczęśliwym

W spokoju i miłości
iść przez życie
zmieniając na dobre
co złe

Na mapie jest kraj
który bogatą historię ma
To mój kraj
To Polska

Jest wiele miejsc na ziemi
z kamiennymi płytami
porośniętych murawą
lub krzewami
widok ich jest zadumą oczu

Drzewa są świadkami
żołnierskiej grozy

Ile łez popłynęło
Ile serc przebitych bólem
Jakie niesprawiedliwe cierpienie

Tam gdzieś
wśród wichrów we mgle
młody żołnierz
spokojnie śpi
Głaszcze go pamięć pokoleń
w zadumie głębokiej

Jego ofiara
i zwycięskie pochwały
miały miejsce nie tylko
na ojczystej ziemi

Ziemio rodzinna

Wspomnienie chwil
sprzed lat żyje w każdym
z nas

Rozpamiętuję

Rodzinny dom Drewniany
Na biało pobielony Strzechą kryty
Wokół płotem opasany
z wierzbowych patyków utkany

Wtedy każdy skrawek ziemi
dostatnio piastowany
dawał bogaty plon

Chcę znów usłyszeć
Szelest kos
Świerszczy i ptaków śpiew
Tony melodii
wiatrem wygrywanych na liściach

Pragnę znów ujrzeć i podziwiać
długie wstęgi mendli zbóż

By czas nie zatar³ historii

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie, wśród nich Ludwika Chmiel
(drugi rząd od dołu, druga z prawej).
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Zuzanna Rak
– mieszkanka Niechobrza, z zamiłowania pisząca wiersze. Po-
godna, pełna optymizmu, która za Wernerem Finkiem powta-
rza, że „humor – to najlepszy pas ratunkowy na oceanie życia”.
Otrzymała wyróżnienia za zaangażowanie na rzecz szkolnej Izby
Tradycji Regionalnej oraz za rozwijanie amatorskiej twórczości
artystycznej.

Bo¿e Narodzenie

Dzień wielkiej radości,
Ponieważ Pan Jezus
Pośród nas zagościł
Przyniósł pokój, miłość
W ten dzień pojednania
Dziś każda rodzina ku sobie się skłania
Ustaną, więc kłótnie
Jakieś pomówienia
Bo to tak wypada
Gdy przyszła Dziecina
Do każdego domu
Cicho zapukała
I światło pokoju
Wszystkim przekazała
Niech światło pokoju
Świeci przez rok cały
I niech go nie gasi
Czy duży czy mały
Tylko niech dokłada
Doń dobrych uczynków
A żeby po śmierci
Nie błądzić po ciemku

Nowy Rok

Nowy Roku, jaki będziesz?
Oto jest pytanie
Ilu Bóg wezwie do siebie
Ilu z nas zostanie
Wszyscy chcielibyśmy przeżyć

Ten rok nam nieznany
I pomagać naszym bliźnim
Ile podołamy
Człowiek nie żyje dla siebie
Tylko musi służyć
I ku Bogu też w modlitwie
Czasem się zanurzyć
Bo bez Boga, ni do proga
Tak przysłowie głosi
Ci, co Boga odrzucili daleko nie zaszli
Niech dla wszystkich ten rok będzie
Rokiem rozmodlenia
Przez modlitwę niech po śmierci
Dostąpim zbawienia

Zabawy z przedszkolakami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Udział w imprezie pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” w Szko-
le Podstawowej nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu, 3.06.
2007 r.

„... humor – to najlepszy pas ratunkowy

na oceanie ¿ycia”
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– Jak to siê sta³o, ¿e zacz¹³eœ graæ w rugby?

– Po wypadku, którego doznałem, trafiłem do Fundacji Aktyw-
nej Rehabilitacji, (siedziba fundacji jest w Warszawie, a oddziały
są w każdym województwie, u nas mieszczą się w gimnazjum

nr 7 w Rzeszowie), gdzie pokazują jak „stanąć na nogi”. Tam do-
wiedziałem się, że jest taka dyscyplina sportu jak rugby, pojecha-
łem więc zobaczyć na turniej jak to wygląda. Już na pierwszy rzut
oka, spodobało mi się. Wtedy też, pierwszy raz usiadłem na wó-
zek do rugby i złapałem bakcyla. Rozpocząłem treningi w Rze-
szowie, a z czasem założyliśmy wspólnie z innymi zawodnikami,
rzeszowską drużynę Flying Wings (Latające skrzydła). Początki

Mistrzostwa Świata w Rugby na Wózkach, odbyły się we
wrześniu w kanadyjskim Vancouver. Reprezentacja Polski po
raz pierwszy uzyskała awans na te prestiżowe zawody, co już
było wielkim sukcesem. Zajęcie 8 miejsca na tej imprezie to
ogromny postęp w kierunku złota w kolejnych Mistrzostwach
Świata. Polska drużyna udowodniła w Vancouver, że nie przez
przypadek się tam znalazła, o czym świadczy zajęcie wysokie-
go miejsca w rankingu światowym, a gra zespołu daje wielkie
nadzieję na przyszłość.

Gmina Boguchwała była reprezentowana na tegorocz-
nych Mistrzostwach Świata w Rugby na Wózkach, przez
mieszkańca Zarzecza, Karola Kubickiego.

zawsze bywają trudne i nie inaczej było w przypadku naszej dru-
żyny. Trenowaliśmy na swoich wózkach, których używamy na co
dzień, dopiero z czasem dzięki Fundacji udało się pozyskać sprzęt,
nie zawsze nowy ale lepszy taki niż żaden. Z treningu na trening
uczyliśmy się tej dyscypliny i małymi krokami szliśmy do przodu.
W 2007 roku zdobyliśmy 3 miejsce w lidze, w 2008 wicemistrzo-
stwo a w 2009 mistrzostwo Polski. To wszystko nie udałoby się
bez trenera Artura Sochackiego, chłopaków z drużyny oraz osób,
które nam pomagają w treningach, turniejach.

– Od kiedy trenujesz rugby?
– Rugby zacząłem trenować w 2002 roku, więc już 8 lat minę-

ło. Sporo czasu, ale też przez ten czas uczyniłem duży postęp,
z którego teraz jestem dumny i mam satysfakcję. Poza tym rugby
stawiało przede mną coraz to nowe wyzwania więc i przy okazji
moja sprawność się poprawiła. W 2007 roku zostałem zauważo-
ny, jako wyróżniający się zawodnik w swojej punktacji (0,5 pkt.)
i od tamtego czasu jestem Reprezentantem Polski.

– Gra na Mistrzostwach Œwiata to wyczerpu-
j¹ce fizycznie zawody, w jaki sposób przygoto-
wywaliœcie siê do tego kilkunastodniowego
maratonu?

– Tak, Mistrzostwa Świata, to bardzo prestiżowa impreza i spo-
tkało się tam 12 najlepszych drużyn z całego świata. Co do przy-
gotowań, to rozpoczęły się one jeszcze w listopadzie 2009 roku.
Wyjazdy na 3 dniowe zgrupowania (gdyż wszyscy pracują) około
2 zgrupowań w miesiącu, do tego turnieje międzynarodowe, me-
cze sparingowe, kończąc na obozie kondycyjno-taktycznym.

– Powo³anie do reprezentacji to powód do
dumy. Jak liczna jest konkurencja w tym spo-
rcie?

– Konkurencja jest dość spora. Od nowego sezonu 2011 ma
być 19 zespołów, dotychczas było 16. Liczba osób grających

Wyniki meczów

BELGIA POLSKA 51-39

AUSTRALIA POLSKA 54-36

POLSKA ARGENTYNA 65-25

NOWA ZELANDIA POLSKA 43-45

JAPONIA POLSKA 51-50

KANADA POLSKA 60-38

POLSKA BELGIA 42-52

Vancouver zdobyte

Sport jest czêœci¹ mojego ¿ycia
i bêdê gra³ dopóki starczy mi si³
Z Karolem Kubickim, mieszkañcem Zarzecza – reprezentantem Polski w rugby na

wózkach rozmawia Aneta Pyza
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Sport

w Polsce w rugby to około 220, każdy marzy by być reprezentan-
tem Polski i grać na światowym poziomie, więc chcąc osiągnąć
wysoki poziom trzeba cały czas trenować, rozwijać się. Trzeba
być po prostu najlepszym w swojej kategorii punktowej.

– Ró¿nica miêdzy wózkiem do rugby a zwy-
k³ym wózkiem jest du¿a?

– Wózek sportowy jest robiony na zamówienie (na wymiar)
dla każdego zawodnika, są to wózki wykonane z twardego stopu
aluminium gwarantujące sztywność i odporność na zderzenia,
a przy tym są niezwykle lekkie około 25 kg Wózki są tak zaprojek-
towane, że zawodnik jest chroniony z każdej strony przed uderze-
niem tym samym nie grozi mu jakiekolwiek uszkodzenie ciała.
Wózki dzielą się na obronne i atakujące. Obronne są dłuższe
z dużym zderzakiem do zatrzymania, zahaczenia przeciwnika
i grają na nich zawodnicy od 0,5 do 2,0 pkt. a wózki atakujące są
mocno zabudowane, z krótkim zderzakiem i grają na nich zawod-
nicy 2,0 do 3,5 pkt. Orientacyjny koszt takiego wózka waha się od
12 do 18 tys. zł.

– Dlaczego wybra³eœ rugby a nie na przyk³ad
koszykówkê?

– Dlaczego rugby, a to dlatego, że jest sportem stworzonym
dla ludzi z moim uszkodzeniem (porażenie czterokończynowe –
tetraplegia) jest sportem tetraplegików. A w koszykówkę grają lu-
dzie z porażeniem dwukończynowym. W koszykówce trzeba mieć
sprawne dłonie. A w rugby dłonie muszą być niesprawne. Chodzi
o to, że dłonie w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia krę-
gowego są bardziej lub mniej sprawne, np. można nie ruszać
tylko jednym palcem ale można też nie ruszać wszystkimi i wyko-
nywane ruchy dłoni wychodzą z nadgarstka. Właśnie z tym ściśle
wiąże się punktacja zawodników. Jeśli ktoś ma niesprawny palec
otrzymuje najwyższą punktacje 3,5 pkt., a zawodnik który nie ru-
sza palcami a ruchy wychodzą z nadgarstka 0,5 pkt. na boisku
może grać 4 zawodników i ich łączna punktacja nie może prze-
kraczać 8 pkt., np. 3,5 / 0,5 / 2 / 2 lub 2/2/2/2 lub 2,5/0,5/2/2 lub
3/1/2/2 za klasyfikacje odpowiedzialni są międzynarodowi klasyfi-
katorzy, którzy decydują o punktacji danego zawodnika, przed
każdym dużym turniejem zawodnik jest ponownie klasyfikowany.

– Sukcesy, którymi mo¿esz siê pochwaliæ.
– Zawodnik Reprezentacji Polski w Rugby na Wózkach od

czerwca 2007 r.;
– III miejsce w Polskiej Lidze Rugby na Wózkach (zespołowo

Rozgrywki

czwartej

ligi

szachowej

Ruszyły rozgrywki czwartej ligi sza-
chowej strefy rzeszowsko-krośnieńskiej,
sezon 2010/11. W rozgrywkach biorą
udział 24 drużyny, które są podzielone
na dwie grupy: rzeszowską i krośnieńską.
W grupie rzeszowskiej tychże rozgrywek
bierze udział już po raz czwarty, pierw-
sza drużyna Lubczy Racławówka.

Rozgrywki zostały zainaugurowane
17 października 2010 w ODK w Rzeszo-
wie. Start drużyny Lubczy nie był zbyt
udany, gdyż w pierwszym meczu druży-
na przegrała dość pechowo z odwiecz-
nym rywalem Staroniwą Rzeszów, w dru-
gim zaś wysoko uległa drużynie Zelmer
Rzeszów. W trzecim meczu drużyna za-
notowała wygraną ze Staroniwą II Rze-
szów. Drugi zjazd drużyn grupy A miał
miejsce 24 października 2010 również
w Rzeszowie, gdzie rozegrano kolejne
3 rundy. W czwartym meczu drużyna ule-
gła 2:4 z TG Sokół EXTRANS Sędziszów
Małopolski, w piątym wygrała z silną dru-
żyną Unii Nowa Sarzyna. W szóstym
meczu drużyna zdobyła punkty walkowe-
rem, ponieważ drużyna Lotnika Mielec
nie dojechała. Kolejny 3 zjazd drużyn gru-
py A miał miejsce 7 listopada 2010 roku

w ODK w Rzeszowie, gdzie rozegrano
kolejne 3 rundy. W siódmej rundzie na-
sza drużyna rozgromiła Centrum Jeżo-
we 6:0, zaś w ósmej pokonała wyraźnie
4.5:1.5 UKS Leżajsk. W dziewiątej rundzie
po zaciętej walce drużyna Lubczy uległa
w stosunku 2.5:3.5 silnej drużynie Gryf
Dębica. Po rozegraniu dziewięciu rund
drużyna Lubczy Racławówka zgromadzi-
ła na swoim koncie 10 punktów meczo-
wych i 31.5 tzw. małych punktów, co daje
jej dobre piąte miejsce.
Zakończenie rozgrywek czwartej ligi sza-
chowej odbędzie się 9 stycznia 2011 roku
w ODK w Rzeszowie. O ostatecznych wy-
nikach rozgrywek nie omieszkamy poin-
formować szanownych czytelników
w kolejnym wydaniu Wiadomości Bogu-
chwalskich.

Kapitan drużyny: Piotr Oleszczuk

z Flying Wings Rzeszów) w 2007 r.;
– II miejsce w Polskiej Lidze Rugby na Wózkach (zespołowo

z Flying Wings Rzeszów) w 2008 r.;
– I miejsce w Polskiej Lidze Rugby na Wózkach (zespołowo

z Flying Wings Rzeszów) w 2009 r.;
– Puchar Polski (zespołowo z Flying Wings Rzeszów) w 2009 r.;
– V miejsce w Mistrzostwach Europy w Hilerod Dania w 2009 r.;
– I miejsce w Turnieju Bernd-Best w Niemczech w 2010 r.;
– Nagroda MVP na Turnieju Riders Cup w Zabrzu w 2010 r.;
– Powołanie na Mistrzostwa Świata w Vancouver w 2010 r.,
– Mistrzostwo Polski 2010 r.,
– III miejsce w Pucharze Polski 2010 r.

– Czy macie odpowiednie zaplecze treningo-
we, gdzie trenujecie?

– Odnośnie zaplecza treningowego, to nie ma akurat proble-
mu, gdyż gramy na boisku do piłki ręcznej. Najczęściej trenuje-
my na Śląsku lub w Radomiu, a to dlatego, że ludzie grający
w reprezentacji są z całej Polski i chcemy by w miarę możliwości
wszyscy mieli tą samą szansę lub zbliżoną odległość do poko-
nania. Rzeszowska drużyna trenuje w gimnazjum nr 7 w Rze-
szowie. Problem jak zwykle leży w finansowaniu sportu osób
niepełnosprawnych i często bywa, że z własnej kieszeni musimy
dokładać. Sport osób niepełnosprawnych jest traktowany po
macoszemu, nie ma informacji w prasie ani w telewizji. Wiele
razy można usłyszeć, że „my tego nie pokażemy w TV, bo kto to
będzie oglądał?” Przedsiębiorcy też niechętnie finansują sport
osób niepełnosprawnych, ponieważ liczą na reklamę, i zazwy-
czaj pada pytanie „ile osób to ogląda?”. Ministerstwo Sportu jak
również sponsorzy inaczej na to patrzą. To z paraolimpiad spor-
towcy przywożą najwięcej medali.

– Sport to dla Ciebie pasja czy zawód?
– Sport to dla mnie pasja, ponieważ nie uzyskuje z tego tytułu

żadnego wynagrodzenia, ale wkładam w to całe serce i traktuje to
profesjonalnie, daje mi to dużo radości i satysfakcji. Niestety nie
ma tak jak na Zachodzie Europy gdzie zawodnicy otrzymują stałe
pensje i nie martwią się o to skąd wziąć pieniądze. A u nas wszy-
scy zawodnicy kadry pracują i chcąc wyjechać na turniej, zgrupo-
wanie muszą brać urlop. Ale jest to częścią mojego życia i będę
grał dopóki starczy mi sił.

www.flyingwings.pl
– strona rzeszowskiej drużyny rugby na wózkach
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BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa
12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul.
Sportowa)
6. Sklep wielobranżowy M. Gu-
bernat (ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol

MOGIELNICA
1. Sklep A. Soja

Kondycja czytelnictwa w dzisiejszym
świecie jest w dość opłakanym stanie. Ta
tendencja spadkowa, głównie bierze się
z czystego lenistwa niektórych grup wie-
kowych. Po co się wysilać, skupiając
umysł, a tym samym wprawiając w ruch
wyobraźnię, aby stworzyć czytany oczy-
ma świat. Lepiej przycisnąć guzik pilota
lub komputera i już jesteśmy w innych
realiach i dodatkowo nie musimy czekać
zbyt długo na zakończenie. Lecz zadaj-
my sobie jedno pytanie: czyja jest to
wina?: skomputeryzowanego świata,
przepełnionego nowoczesnymi techno-
logiami, Internetem, czy też przyczyna
jest gdzieś bardzo blisko? Nasuwa się
więc pytanie: czy może to rodzice nie
przywiązują wagi do tego, aby ich pocie-
chy czytały książki. Być może oni sami
nie czytają i dlatego uważają, że nie ma
to istotnego wpływu na rozwój ich dzie-
ci. Otóż ma i to znaczący. Dziecko, które
czyta książki ma bardziej rozwiniętą wy-
obraźnię, posiada większy zasób słow-
nictwa nie ma problemów z piśmiennic-
twem. Natomiast, jeżeli za dużo czasu
poświęca na oglądanie telewizji jest bar-
dziej apodyktyczne, nie cierpliwe, roz-
drażnione, nie może się skupić.

Stworzyæ czytany oczyma œwiat,

czy przycisn¹æ guzik pilota!?

Ksi¹¿ka we wspó³czesnym œwiecie nie ma doœæ ugrun-

towanej sytuacji. Powoli odchodzi do lamusa, zastê-
puj¹ j¹ coraz bardziej rozwijaj¹ca siê technologia elek-
troniczna. M³odzie¿ stroni od zakurzonych pó³ek biblio-

tecznych i nie poszukuje nowych historii zapisanych
na kartach ksi¹¿ek.

Osobiście nie wyobrażam sobie swo-
jego dzieciństwa bez zapachu książek
z biblioteki.

Według badań przeprowadzonych
przez Bibliotekę Narodową w 2008 roku
38% badanych zdeklarowało przeczyta-
nie jednej książki w ciągu roku. Sondaż
został przeprowadzony wśród mieszkań-
ców Polski w wieku 15 lat i powyżej.
Znaczny spadek czytelnictwa zarejestro-
wano właśnie wśród młodzieży gimna-
zjalnej, a także pomaturalnej. Oznacza to,
że młodzież w ogóle nie czyta, a jeśli już,
to robi w śladowych ilościach. Musimy
zdać sobie sprawę, że jest to poważny
problem, który z roku na rok się posze-
rza. Można znaleźć wytłumaczenie, że
książki są drogie, a w lokalnych bibliote-
kach nie ma nic ciekawego. Otóż dla
chcącego nic trudnego. Istnieje wiele an-
tykwariatów, czy też można coś kupić na
wyprzedażach w księgarniach, a także
paradoksalnie w Internecie. Wystarczy
poszukać. Możliwości jest wiele, a jaka
przyjemność z czytania.

Chciałam poruszyć kwestię równie
znaczącą. Sprawa tyczy się małych bi-
bliotek, które działają w mniejszych aglo-
meracjach. Nie mają one wystarczająco

dużo środków finansowych na zakupie-
nie najnowszych tytułów, bestsellerów,
którymi jesteśmy zainteresowani. Powin-
ny one być wspieranie przez władze sa-
morządowe, w których interesie jest roz-
wój pod względem edukacyjnym i kultu-
rowym danej miejscowości. Gdyż czyta-
nie również wzbogaca i rozszerza kultu-
rę każdego z nas. Zatem czytajmy coraz
więcej nie pozwólmy, aby życie w coraz
większym tempie uniemożliwiło nam
przeżycie pięknych historii, które czekają
by je odkryć.

Zacznijmy już od dziś.

Monika Moskal

Szanowni Państwo,

Wszystkim Wyborcom, którzy od-
dali swój głos na mnie w wyborach do
Sejmiku Wojewódzkiego składam po-
dziękowanie.

Co prawda nie uzyskałam manda-
tu radnej Sejmiku, ale cenię sobie Wa-
sze poparcie. Okazana życzliwość na
wszystkich spotkaniach przed wybor-
czych pozwala myśleć, że warto pra-
cować z ludźmi i dla ludzi.

Uczestnictwo w kampanii wybor-
czej sprawiło mi wiele przyjemności,
dostarczyło wiele nieocenionych wra-
żeń oraz wiedzy.

Serdecznie dziękuję

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego

w Niechobrzu

Gdzie mo¿na kupiæ „Wiadomoœci Boguchwalskie”

2. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Opalińska
2. Sklep p. Lib
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep nr 3 (GS)
5. Lokalny Ośrodek Kultury

ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NIECHOBRZ
1. Sklep „Ania”
2. Sklep „Duet”

3. Sklep „Kaja”
4. Sklep „Agat”
5. Sklep nr 1 (GS)
6. Sklep nr 8 (GS)
7. Lokalny Ośrodek Kultury

ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NOSÓWKA
1. Sklep B. Bać
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzys-
ka 1)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale
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POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZ-
P£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³osze-
nie faxem: 017 87 15 355.

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

NAPISZ DO NAS!!!

Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 017 87 15 355
lub zostaw w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

BOGUCHWA£A

Urz¹d Miejski
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 200

Fax 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

www.boguchwala.pl

Rada Miejska 17 875 52 04

Miejski Zarz¹d Nieruchomoœci
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 249

Fax 17 87 55 209

Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 254

Fax 17 87 55 209

Gminna Biblioteka Publiczna 17 871 53 55

Miejskie Centrum Kultury 17 871 53 57

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
17 875 52 60

Gminne Biuro Pracy 17 25 00 414

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Us³ug Wielobran¿owych GO-KOM
Biuro Obs³ugi Klienta tel. 17 870 12 14

Sekretariat tel. 17 870 12 11

fax 17 870 12 15

Poczta 17 871 42 11

Policja 17 858 33 71

alarmowy: 997

Stra¿ Miejska 17 875 52 22

Oœrodek Zdrowia (centrala) 17 871 44 44

Punkt weterynaryjny

17 871 45 81,  0602 670 139

Apteka 17 871 48 96

Przedszkole 17 871 43 30

Parafia 17 871 44 36

Przewodnicz¹cy Rady Osiedla 17 871 47 67

Bank Spó³dzielczy w Lubeni

(Filia w Boguchwale) 17 871 51 41

Bank Spó³dz. w Niechobrzu

(Filia w Boguchwale) 17 871 17 92

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

17 779 00 89 oraz 0888 122 122

KIELANÓWKA

Dom Kultury 17 859 39 54
Parafia Kielanówka 17 859 26 36

Parafia Zabierzów 17 850 16 77

So³tys 17 859 27 85

Filia biblioteki: gbp.kielanowka@wp.pl

OŒWIATA:

Zespó³ Szkó³ w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 156

36-040 Boguchwa³a

Tel./Fax 17 87 14 438

e-mail: zs.boguchwala@boguchwala.pl

Przedszkole Publiczne w Boguchwale
Tel. 17 871 43 30

Szko³a Podstawowa w Kielanówce
Kielanówka 111

35-106 Rzeszów

Tel. 17 85 92 634

e-mail: sp_kielanowka@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Lutory¿u
Lutory¿ 432

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 14 132

e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Mogielnicy
Mogielnica 167, 36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 15 360

e-mail sp.mogielnica@boguchwala.pl

Zespó³ Szkó³ w Niechobrzu
Niechobrz 697, 36-047 Niechobrz

Tel. 17 87 18 007

Fax 17 87 18 226

e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa nr 2 z Przedszkolem
Niechobrz 549, 36-047 Niechobrz

Tel. 17 87 18 224

e- mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Nosówce
Nosówka 186, 36-046 Zg³obieñ

Tel. 17 87 16 719

e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl

Zespó³ Szkó³ w Rac³awówce
Rac³awówka 215, 36-047 Niechobrz

Tel. 17 87 17 525

e-mail: sp.raclawowka@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Woli Zg³obieñskiej
Wola Zg³obieñska 140, 36-046 Zg³obieñ

Tel. 17 87 16 027

e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Zarzeczu
Zarzecze 133, 36-041 Zarzecze

Tel. 17 87 11 306

e-mail: sp.zarzecze@boguchwala.pl

Szko³a Podstawowa w Zg³obniu
36-046 Zg³obieñ

Tel. 17 85 06 575

e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl

LUTORY¯

Dom Kultury 17 871 10 52

Parafia 17 871 43 75

So³tys 17 871 44 04

Filia biblioteki: gbp.lutoryz@wp.pl

MOGIELNICA

Dom Kultury 17 871 19 75

Parafia 17 871 44 15

So³tys 17 871 19 32
Filia biblioteki: gbp.mogielnica@wp.pl

NIECHOBRZ

Lokalny Oœrodek Kultury „Razem” w Niecho-

brzu, Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz,

17 85 00 992

Poczta 17 871 80 01

Oœrodek zdrowia 17 850 14 07

Parafia 17 871 80 05

So³tys 17 87 18 234
Punkt weterynaryjny 17 871 80 08

Bank Spó³dzielczy 17 871 80 20,

17 871 81 08

Filia biblioteki: gbp.niechobrz@wp.pl

NOSÓWKA

Szko³a Podstawowa 17 859 39 54

So³tys 17 871 61 95
Filia biblioteki: gbp.nosowka@wp.pl

RAC£AWÓWKA

Dom Kultury 17 871 74 08

Gimnazjum 17 871 75 65

Parafia 17 871 75 94

Poczta 17 871 75 20

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 17 871 75 70

Biblioteka 17 871 78 24

Filia biblioteki: gbp.raclawowka@wp.pl

WOLA ZG£OBIEÑSKA

Dom Kultury 17 871 64 79

Oœrodek Zdrowia 17 871 60 79

Parafia 17 871 61 74

So³tys 17 87 11 213
Filia biblioteki: gbp.wolazglobienska@wp.pl

ZARZECZE

Dom Kultury 17 871 53 58

Poczta 17 854 10 68

So³tys 17 871 12 03

Filia biblioteki: gbp.zarzecze@wp.pl

ZG£OBIEÑ

Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota”

w Zg³obniu, Zg³obieñ 71, 36-046 Zg³obieñ,

17 87 16 192

Oœrodek Zdrowia 17 850 14 14

Parafia 17 871 60 21

So³tys 17 871 60 81
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 17 871 64 30

Filia biblioteki: gbp.zglobien@wp.pl



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  6 (68)  201026

WEW. Z MIASTA ABONENT NR POKOJU

87-55-200 Ogólny z miasta (DISA)
201 87-55-201 Sekretariat konsola 8
202 87-55-202 BURMISTRZ 8
240 87-55-240 ZASTĘPCA BURMISTRZA 8
210 87-55-210 SEKRETARZ GMINY 10
230 87-55-230 SKARBNIK 7
203 87-55-203 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
208 87-55-208 Biuro Doradztwa Rolniczego

25-00-414 Urząd Pracy
209 87-55-209 FAX
222 87-55-222 Straż Miejska

87-01-110 Zarządzanie kryzysowe 11
Biuro Organizacyjno-Prawne

 220 87-55-220 Kierownik Biura, zamówienia publiczne 9
217 87-55-217 Kadry 9

Wydzia³ Dochodów i Wydatków

 230  87-55-230 DYREKTOR WYDZIAŁU 7
Referat Bud¿etu i Finansów

250 87-55-250 Kierownik Referatu 6
233 87-55-233 Księgowość 5
234 87-55-234 Kasa 4

Referat Podatków i Op³at Lokalnych

232 87-55-232 Kierownik Referatu 2
231 87-55-231 Podatki – wymiar podatkowy 3
235 87-55-235 Podatki – księgowość podatkowa 3

Wydzia³ Rozwoju i Polityki Spo³ecznej

240 87-55-240 DYREKTOR WYDZIAŁU 8
Referat Promocji i Spraw Spo³ecznych

255 87-55-255 Kierownik Referatu 27
224 87-55-224  Promocja, komunikacja społeczna 27
219 87-55-219  Rozwiązywania problemów społecznych 27a

Referat Planowania i Rozwoju

221 87-55-221 Kierownik Referatu 17
214 87-55-214  Środki pomocowe, strategia gminy 17

Wydzia³ Infrastruktury

225 87-55-225 DYREKTOR WYDZIAŁU 19
Referat Inwestycji

248 87-55-248 Kierownik Referatu 20
245 87-55-245 Drogi 20
242 87-55-242 Oświetlenia , kanalizacja 21

Referat Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

247 87-55-247 Kierownik Referatu, ochrona środowiska i gos. odpadami 16
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

244 87-55-244 Kierownik Referatu, planowanie przestrzenne 15
246 87-55-246 Budownictwo 14

Referat Gospodarki Gruntami

241 87-55-241 Kierownik Referatu 12
241 87-55-241 Gospodarka Gruntami 12

Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Administracji

210 87-55-210 DYREKTOR WYDZIAŁU 10
Referat Spraw Obywatelskich – Urz¹d Stanu Cywilnego

212 87-55-212 Kierownik USC 28
213 87-55-213 Ewidencja ludności 26
218 87-55-218 Dowody osobiste 26

Samodzielne stanowiska

215 87-55-215 Biuro obsługi mieszkańca, działalność gospodarcza
216 87-55-216 Stanowisko administracyjne, kierowca 1
219 87-55-219 Informatyk 27A
211 87-55-211 OC 11
201 87-55-201 Sekretariat 8
204 87-55-204 Obsługa Rady Miejskiej

ZEASiPO

210 87-55-254 Dyrektor ZEASiPO 22
252 87-55-252 Oświata – księgowość 23
253 87-55-253 Oświata –główny księgowy, kadry 23
254 87-55-251 Oświata – stypendia szkolne 22

To Ci siê przyda!

MZN 17-87-55-249
GO-KOM 17-87-01-211 - 218
MCK 17-87-15-357
GBP 17-87-15-355
POLICJA 17-858-33-71
LOK Zgłobień 17-87-16-192
LOK Niechobrz 17-85-00-992

WYKAZ ABONENTÓW W URZÊDZIE MIEJSKIM W BOGUCHWALE

GOPS

260 87-55-260 Kierownik , główny księgowy 3
261 87-55-261 Pracownicy socjalni 5
262 87-55-262 Pracownicy socjalni 2
263 87-55-263 Pracownicy socjalni – świadczenia rodzinne 4



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Biesiada z Pieśnią Legionową w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.

Uroczysty apel z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polsk
.

ę niepodległości został przygotowany przez:
Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Fot. Micha Pyzał



Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale ogłasza nabór na warsztaty dziennikarskie
. Zapraszamy do udziału młodzież z Miasta i Gminy Boguchwała,

zainteresowaną poszerzaniem horyzontów, zdobywaniem wiedzy i umacnianiem lokalnego
wizerunku.

Ilość miejsc ograniczona. Karta zgłoszenia uczestnictwa oraz regulamin dostępne są w GBP w

Boguchwale oraz we wszystkich filiach na terenie gminy.

PATRONAT MEDIALNY NAD WARSZTATAMI OBEJMUJĄ
ORAZ
Więcej informacji na temat warsztatów dziennikarskich można uzyskać w GBP w Boguchwale, tel. 17
8715-355 oraz na stronie internetowej www.boguchwala.gf.gd

„Dziennikarstwo sztuką myślenia”

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
AGLOMERACJARZESZOWSKA

Zgłoszenia przyjmujemy od 22 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r.

warsztaty dziennikarskie
w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Boguchwale

i Ty możesz zostać dziennikarzem…


