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I miejsce w konkursie fotograficznym

„Miasto i Gmina Boguchwała w obiektywie” 2010 r.

„Barok”, autor Jacek Witek

Literackie atrakcje w zimowe wakacje
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz ze
wszystkimi filiami z terenu gminy Boguchwała, podczas
tegorocznych ferii po raz kolejny zaproponowała młodym
Czytelnikom udział w interesującym przedsięwzięciu.
Oprócz dostępu do atrakcyjnego księgozbioru i kolorowej
prasy dziecięco-młodzieżowej, we wszystkich placówkach
bibliotecznych młodzi mieszkańcy gminy Boguchwała mieli
okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach medialnych,
plastycznych i literackich. Czytelnicy pod przewodnictwem
bibliotekarek odwiedzili Nibylandię oraz Baśniolandię,
przygotowali literacką stonogę, brali udział w wielu
konkursach. Poniżej fotorelacja z bibliotecznych spotkań.
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Informacje

Pierwszy Konwent Wójtów
i Burmistrzów Powiatu
Rzeszowskiego
w kadencji 2010-2014
14 stycznia br. burmistrz Wiesław Dronka został jednogłośnie wybrany przez wójtów i burmistrzów na Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego. Funkcję tę Burmistrz Boguchwały sprawował również w kadencji 2006-2010.
Konwent Wójtów i Burmistrzów pełni rolę platformy wymiany informacji, poglądów, doświadczeń oraz współpracy w kwestiach samorządowych pomiędzy wójtami i burmistrzami gmin i miast z terenu powiatu
rzeszowskiego. Podczas Konwentów wypracowuje się wspólne stanowiska w sprawach działań podejmowanych przez poszczególne samorządy, ale dotyczących jednocześnie wszystkich gmin. Konwent jest organem dbającym o koordynację działań na linii powiat-gminy.
Red.

Sk³ady Komisji Rady
Miejskiej w Boguchwale
– VI kadencja
1. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Liput Ryszard
Hajduk Andrzej – Członek
Jarosz Krzysztof – Członek
Kalandyk Tadeusz – Członek
Kiczek Marek – Członek
Maciej Stanisław – Członek

Wynagrodzenie burmistrza Boguchwa³y
Podczas III sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali, ile będzie zarabiał nowo wybrany burmistrz Boguchwały. Wysokość wynagrodzenia wyniesie
9 987 zł brutto.
Na tę kwotę będzie się składać m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny i za wysługę lat.
Dla porównania dodajmy, że burmistrz Głogowa
Małopolskiego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie
9 200 zł brutto, burmistrz Nowej Sarzyny – 9 900 zł
brutto, wójta gminy Czudec – 8 700 zł brutto, wójta
gminy Krasne – 10 980 zł brutto.
Nowi przedstawiciele...
Podjęto uchwałę dotyczącą zmiany reprezentacji Gminy Boguchwała w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”,
którą dotychczas reprezentował radny V kadencji
Kazimierz Filip, obecnie stanowisko to objął Krzysztof Jarosz. Zmiana nastąpiła również w reprezentowaniu gminy na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Związku Komunalnego „Wisłok”. W V kadencji
był nim Zbigniew Kurc, w jego miejsce został powołany Antoni Lassota.
Jak co roku: dro¿sza woda i œcieki

2. Komisja Statutowo-Prawna
Przewodniczący – Jarosz Krzysztof
Baran Adam – Członek
Dziedzic Bogdan – Członek
Czech Zofia – Członek
Guz Krzysztof – Członek
Kulasa Andrzej – Członek
3. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący – Kalandyk Tadeusz
Kiczek Marek – Członek
Lassota Antoni – Członek
Maciej Stanisław – Członek
Nawrot Jan – Członek
Pociask Alina – Członek
4. Komisja Edukacji i Rozwoju Społecznego
Przewodnicząca – Pociask Alina
Dziedzic Bogdan – Członek
Guz Krzysztof – Członek
Kulasa Andrzej – Członek
Liput Ryszard – Członek
Mirowski Ryszard – Członek
5. Komisja Inwentaryzacji Mienia Gminy Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Przewodnicząca – Czech Zofia
Baran Adam – Członek
Hajduk Andrzej – Członek
Lassota Antoni – Członek
Nawrot Jan – Członek
Mirowski Ryszard – Członek
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Z ¿ycia Rady Miejskiej

Została zatwierdzona taryfa opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Wartość stawek nowej taryfy przedstawia się następująco:
Ceny wody za 1 m3 od 1 lutego 2011 r.:
Gospodarstwa domowe i cele bytowe
cena 2,63 zł + obowiązujący podatek VAT (wzrost
o 5,6%) (cena dotychczasowa 2,49 zł + obowiązujący podatek VAT)
Cena ścieków za 1 m3 od 1 lutego 2011 r.:
cena 4,14 zł + obowiązujący podatek VAT (wzrost
o 3%) (cena dotychczasowa 4,02 + obowiązujący
podatek VAT)
– stawka abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych – 3,73 zł (wzrost o 8,4%)
– stawka za odczyt liczników – 1,26 zł (wzrost o 13,5%)
– stawka za rozliczanie – 0,47 zł (wzrost o 11,9%)
– stawka za gotowość urządzeń kanalizacyjnych –
5,03 (wzrost o 3,7%)
Stawka podatku VAT dla usług wodno-kanalizacyjne od 1 stycznia 2011 r. wzrosła z 7% do 8%.
Gospodarstwa domowe za odprowadzane ścieki zapłacą w 2011 r. więcej niż w ubiegłym roku, mimo,
że sama taryfa za odbiór ścieków wzrosła o wskaźnik inflacji, ponieważ z końcem stycznia br. przestała
obowiązywać uchwała Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie dopłaty do 1 m3, której wysokość wynosiła 0.60 zł netto. Głównym czynnikiem wpływającym
na wzrost cen wody i ścieków jest zwiększenie nakładów na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej. Wartość tych prac to ponad 3,6 mln zł.
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Gmina Boguchwa³a
ma bud¿et na 2011 rok
W dniu 3 lutego 2011
roku Rada Miejska
w Boguchwale uchwali³a bud¿et dla Gminy Boguchwa³a na 2011 rok.
Jak podkreśla burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka: „jest to budżet rozwojowy, mimo, że nasz samorząd jak
wszystkie gminy w Polsce odczuł skutki kryzysu gospodarczego. To efekt silnego powiązania dochodów budżetów
gminnych z dochodami z podatków
zbieranych przez państwo, a te przecież
zależą od koniunktury gospodarczej,
która jest obecnie zła. Utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje służące naszej gminnej społeczności w tym budżecie było naszym priorytetem. Wiązało się to z koniecznością
przemodelowania struktury wydatków,
poszukiwania długofalowych instrumentów finansowych oraz oparcie się na
współpracy z kapitałem prywatnym”.
W roku 2011 prognozowane dochody Gminy Boguchwała wynoszą
44.995.081,00 zł, z czego 41.895.008,35
zł to dochody bieżące, czyli dochody
własne gminy, dotacje oraz subwencje.
Z kolei 3.100.072,65 zł to tak zwane dochody majątkowe. Wydatki gminy planuje się na takim samy poziomie jak
dochody (44.995.081,00 zł), czyli budżet
na 2011 r. jest zrównoważony.
Największe dochody gminy planowane są, z tytułu subwencji ogólnej
w wysokości 15 275 337,00 zł, w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej
11 495 847,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 779 490,00 zł.
Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody w wysokości
20 216 333,00 zł, w tym m.in.:
- z podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 496 400,00 zł
- z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 999 700,00 zł
- udziały gminy w podatku od osób

-

fizycznych (PIT) 8 214 779,00 zł
udział gminy w podatku od osób
prawnych (CIT) 500 000,00 zł
wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej
i planistycznej 4 854 754,00 zł.

Na podstawie pisma od Wojewody
Podkarpackiego zaplanowano dochody
z tytułu dotacji na pomoc społeczną
w kwocie 4 972 400,00 zł, w tym
4 456 300,00 zł na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Na podstawie zawartych umów planuje się również wpływy do budżetu
środków związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych tj.:
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie
„Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała” w kwocie
1 497 684,10 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale
przez instalację kolektorów słonecznych” w kwocie 1 111 997,25 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie
„Przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne
Centrum Sportu i Rekreacji” w kwocie 290 391,30 zł.
Na kwotę wydatków składają się wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10 596 582,00 zł co stanowi
23,55% wydatków ogółem oraz wydatki bieżące w kwocie 33 562 813,00 zł.
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Najważniejsze inwestycje planowane w budżecie na 2011 roku to:
- przebudowa dróg gminnych, w tym
poprawa bezpieczeństwa ruchu na
drogach gminnych nr 108 166R
oraz 108 464R w Kielanówce poprzez ich budowę i oznakowanie –
472 600,00 zł,
- projekt modernizacji segmentu „D”
w SP Lutoryż – 100 000,00 zł,
- przebudowa SP nr 2 w Niechobrzu –
dokumentacja – 50 000,00 zł
- projekt rozbudowy przedszkola w Boguchwale – 80 000,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej
w Gminie Boguchwała – 15 732,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała – 400 000,00 zł,
- koncepcja gospodarki wodami opadowymi – 100 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego –
200 000,00 zł,
- budowa miejskiego rynku na terenie
byłego gospodarstwa rolnego –
600 000,00 zł,
- termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała –
2 260 000,00 zł
- remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu – 170 000,00 zł,
- remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu – 120 000,00 zł,
- remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce – 150 000,00 zł,
- remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu – 135 000,00 zł,
- remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce – 50 000,00 zł,
- remont siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale –
800 000,00 zł,
- racjonalizacja gospodarki cieplnej
basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych – 1 235 000,00 zł,
- przebudowa basenów otwartych
wraz z budową krytej pływalni w Boguchwale – 400 000,00 zł
- przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne
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Centrum Sportu i Rekreacji –
850 000,00 zł.
Wśród głównych działów budżetowych struktura wydatków kształtuje się
na poniższych poziomach:
- rolnictwo i łowiectwo 0,28%,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,03%,
- transport i łączność 7,25%,
- gospodarka mieszkaniowa 0,94%,
- działalność usługowa 0,60%,
- administracja publiczna 9,17%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,05%,
- dochody od osób prawnych i innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej 0,24%,
- obsługa długu publicznego 2,06%,
- różne rozliczenia 1,51%,

Zmiany
w MKS-ie
Z dniem 1 lutego MKS wprowadza
nową linię autobusową – 223, która na
odcinku Rzeszów – Niechobrz zastąpi dotychczasowy autobus 220. Skróceniu ulegnie także trasa nowej linii. Teraz 223 kursować będzie na trasie: Niechobrz Góra
– Boguchwała – Podkarpacka – Dąbrowskiego – Cieplińskiego – Marszałkowska
– Wyzwolenia WORD, a nie jak dotychczas
na trasie Niechobrz – Rudna Mała. Z Rudnej Małej do Rzeszowa od 1 lutego pojedzie autobus 220, trasą: Rudna Mała –
Warszawska – Marszałkowska – Piłsudskiego – Szopena – Kopisto – Rejtana –
Powstańców Warszawy TESCO.
Aktualne rozkłady jazdy dostępne są
w na stronie internetowej www.boguchwala.pl, w zakładce „Rozkłady jazdy”
lub po kliknięciu w banner „MKS”.
Jednocześnie informujemy pasażerów, że Związek Gmin PKS w imieniu
Gminy Boguchwała zawarł z firmą Kudlik
Transport umowę na refundację biletów
ulgowych na liniach Mogielnica-Rzeszów
(33P), Lutoryż – Rzeszów (3P) oraz Niechobrz – Rzeszów (23P).

-

oświata i wychowanie 36,75%,
ochrona zdrowia 0,62%,
pomoc społeczna 13,10%,
edukacyjna opieka wychowawcza
0,77%,
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 16,22%,
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,97%,
kultura fizyczna i sport 6,44%.

Podczas prac nad projektem budżetu przedłożonym przez burmistrza, radni zgłosili poprawki dotyczące tylko jednej kwestii a mianowicie zmniejszenia
środków przeznaczonych na nowoutworzone Liceum Ogólnokształcące
w Boguchwale i przeznaczenia ich na
inne rozdziały budżetowe. Pomysłodawcą takiej zmiany był radny z Bogu-

chwały Andrzej Stanisław Kulasa na co
dzień nauczyciel rzeszowskiej szkoły.
Propozycja takiej zmiany nie znalazła akceptacji wśród większości rady i została odrzucona.
Za przyjęciem budżetu głosowało
10 radnych, a przeciwni jego przyjęciu
byli radni z Komitetu Wspólna Gmina Boguchwała z miejscowości Boguchwała.
Doszło do kuriozalnej sytuacji, polegającej na tym, że za inwestycjami planowanymi do realizacji w budżecie na terenie
miasta Boguchwała m.in. modernizacji
basenów w Boguchwale, rozbudowy
przedszkola pod planowany żłobek, budowy oświetlenia ulicznego głosowali
radni spoza Boguchwały, gdyż radni
z Boguchwały głosowali przeciwko projektowi budżetu na 2011 r.
Red.

O jedn¹ tonê
czystsze œrodowisko
Na co dzień przydatne każdemu z nas
baterie, to nic innego jak zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną.
Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione metale ciężkie są niebezpieczne
dla środowiska, gdy trafią bezpośrednio
do kosza, bądź co gorsza na dzikie wysypisko. Zużyte baterie zaliczane są do
odpadów niebezpiecznych, dlatego też
należy je oddzielać od zwykłych śmieci
poprzez segregację „u źródła”, czyli bezpośrednio w domu. Zbierajmy zużyte
baterie do oddzielnych pojemników. Pamiętajmy o ukrytych bateriach. Wyrzucając do kosza zepsuty budzik, pilot, zabawkę sprawdź czy nie ma w nich baterii. (źródło: www.naszaekologia.pl)
W gminie Boguchwała zużyte baterie
można wrzucać do 14 specjalnie oznaczonych pojemników zlokalizowanych
w każdej z miejscowości. Pojemniki znajdują się w szkołach, a w Boguchwale
dodatkowo w Przedszkolu Publicznym
oraz w Urzędzie Miejskim (przy wejściu).

Zbierając baterie nic nie tracisz, a możesz
jedynie zyskać – zdrowie i czyste środowisko. Pomyśl o tym.
W 2010 roku mieszkańcy gminy Boguchwała łącznie dostarczyli do punktów
zbioru prawie tonę zużytych baterii.
Wszystkim, którzy w ten sposób przyczynili się do ochrony naszego wspólnego
dobra, jakim jest naturalne środowisko
należą się podziękowania i gratulacje.
Zbiórkę zużytych baterii i akumulatorków w Gminie Boguchwała realizujemy
we współpracy z firmą „Eko-Top” z Rzeszowa.
W 2010 roku zebraliśmy w:
Boguchwale – 402 kg
Mogielnicy – 114 kg
Kielanówce – 115 kg
Racławówce – 102 kg
Woli Zgłobieńskiej – 100 kg
Zgłobniu – 95 kg
Nosówce – 33 kg
Niechobrzu – 27 kg
Lutoryżu – 26 kg
Zarzeczu – 25 kg
Red.

Ulgi obowiązujące w komunikacji
Kudlik Transport są takie same jak w autobusach MKS.
Red.
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Felieton

„Niezwyk³a szko³a – zwyk³e zajêcia”
Gdyby chodziło o inną placówkę
oświatową tytuł tego felietonu powinien
raczej brzmieć: „Niezwykłe zajęcia w zwykłej szkole”. Jednak powyższe sformułowanie w odniesieniu do Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale byłoby nieprawdziwe a nawet krzywdzące – zarówno dla szkoły jak i przeprowadzanych
w niej zajęć. Teza zuchwała, ale postaram się jako matematyk przeprowadzić
jej dowód – niekoniecznie formalny (notabene już pisanie felietonów przez matematyka do „zwykłych” jego zajęć nie
należy).

Niezwyk³e zajêcia staj¹
siê zwyk³ymi…
Jeśli nauczyciele – pasjonaci dokładają wszelkich starań, aby wszystkie prowadzone przez nich lekcje były wyjątkowe (niezwykłe), to w takiej placówce niezwykłe zajęcia przez swą częstotliwość
stają się powszednimi (zwykłymi). Skoro
jednak wszystkie zajęcia w Liceum
w Boguchwale są niezwykłe, to z całą
pewnością nie jest to zwykła szkoła! Pora
jednak myślę skończyć filozoficzne rozważania i przejść do sedna sprawy.

trudną!) decyzję o zmianie szkoły na nasze liceum. Dziękujemy za zaufanie i obiecujemy sprostać także ich oczekiwaniom!
Dzięki przychylności i otwartości dyrektora liceum – podchodzącego indywidualnie do problemów każdego ucznia –
istnieje także możliwość zmiany wybranych przedmiotów rozszerzonych w trakcie nauki. Wytworzony został w ten sposób bardzo dobry klimat, który służy
owocnej współpracy grona pedagogicznego z uczniami. Zresztą dzięki podzieleniu zajęć na grupę podstawową i rozszerzoną nauczyciele mają możliwość
dostosowania nieszablonowych metod
pracy do poszczególnych uczniów.
W innych szkołach na ogół niestety nie
jest to możliwe. Barierą nie do pokonania jest duża liczebność klas, a wtedy
nawet największy zapaleniec wśród pedagogów nie jest w stanie poprowadzić
zajęć arcyciekawie. Wiem co piszę, gdyż

Czy mo¿liwe jest by w ka¿dej szkole œredniej zajêcia
lekcyjne by³y fascynuj¹ce
i atrakcyjne dla uczniów?
Z bólem muszę udzielić przeczącej
odpowiedzi na postawione pytanie. Przyczyn jest bardzo wiele. Po pierwsze nie
można wymagać od uczniów, aby wszyscy interesowali się wszystkim – to niemożliwe. Dlatego każda szkoła średnia
określa profile klas i narzuca sztywne
ramy „zainteresowań” (np. wybierając
biologię uczeń musi uczyć się również
chemii oraz przypisanych do tego profilu języków obcych – niekoniecznie odpowiadających jego preferencjom). Czy
każda? Otóż nie! Liceum w Boguchwale
jest wyjątkiem! Dzięki determinacji dyrektora Zbigniewa Kalandyka nauczanie prawie każdego przedmiotu odbywa się na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam uczeń decydował o wyborze
poziomu z poszczególnych przedmiotów! Co więcej wybór rozszerzeń nie kolidował z wyborem żadnego języka obcego (każdy uczeń mógł wybrać dowolne dwa z czterech proponowanych mu
języków obcych!). Docenili to nasi
uczniowie i uczniowie z innych renomowanych szkół średnich. Już dwoje
uczniów mimo przyjęcia do bardzo dobrych szkół w Rzeszowie podjęło (jakże

zdarzało mi się prowadzić także zajęcia
w klasach i grupach ponad czterdziestoosobowych. Tym bardziej zauważam teraz korzyści płynące z indywidualnego
kontaktu z każdym uczniem. W relacjach
szkolnych ważny jest również wzajemny
szacunek nie tylko ze strony ucznia dla
nauczycieli, ale przede wszystkim pedagogów w osobistym kontakcie z podopiecznymi. Co więcej szacunek powiązany powinien być ze zrozumieniem
uczuć uczniów, ich potrzeb i przede
wszystkim trudności z jakimi się borykają
w jednym z najważniejszych momentów
ich życia. Czyż nie jest to istotny element
edukacji i wszechstronnego rozwoju?
Czy każdy rodzic nie uważa, że jego
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dziecko jest wyjątkowe? Mam nadzieję,
że wszyscy patrzymy w przyszłość i potrafimy sobie wyobrazić jak wielkim darem
jest perfekcyjna edukacja naszych pociech. A takiej edukacji nie zapewnią szkoły-molochy mimo, że tam również zatrudnieni są wyjątkowi nauczyciele. Tylko czy
organy prowadzące te placówki zapewniły im wystarczające warunki do rozwijania twórczości, kreatywności, logicznego
myślenia i kształtowania uzdolnień wychowanków? Uczynił to natomiast Burmistrz
Boguchwały przy wsparciu Rady Miejskiej.
Liceum nie zapomina także o młodszym pokoleniu. Przez cały rok szkolny
zapraszamy do siebie raz w miesiącu
uczniów okolicznych gimnazjów na zjawiskowe warsztaty pt. „W krainie nauki”.
Pierwsze warsztaty pod tajemniczym tytułem: „W labiryncie wyobraźni” składały się z dwóch części: matematycznej
oraz informatycznej. Na zajęciach wykorzystywaliśmy nietuzinkowe formy nauczania a ponadto środki audiowizualne
(m.in. filmiki, animacje, prezentacje multimedialne, grafiki) jak również: wstęgi
Mőbiusa, sznurki, spinacze, pomarańcze
a nawet jajko! Kto nie był niech żałuje,
bo na warsztatach działo się, oj działo!
Niejeden uczestnik wyszedł z matematycznej części spotkania zdziwiony, jaki
to „rupieć” nosi pod czaszką! Pokazaliśmy jak zawodny może być nasz rozum.
Co więcej nie pomagała nam ani intuicja
ani doświadczenie… Odpowiedzią na
wszystko była matematyka, która jako
jedyna „prowadzi do wiedzy pewnej”.
W zdumienie wprawiła uczestników
także informatyczna część warsztatów. Jak
świat współczesny zależy od komputerów
i grafiki komputerowej zilustrował profesor liceum Marek Nizioł. Przywołane zostały obrazy z najpopularniejszych produkcji filmowych, omówiony został proces tworzenia efektów specjalnych w filmach oraz – co mocno zainteresowało
miłośników gier komputerowych – możliwości tworzenia własnych gier i komputerowej symulacji zjawisk fizycznych.
Mamy nadzieję, iż nauka poprzez zabawę dostarczyła gimnazjalistom wiele
przyjemności, jak również poszerzyła ich
horyzonty wiedzy. Na kolejnych warsztatach młodzież także przekona się jak cudowny jest nasz świat i jak mało jeszcze
o nim wiemy. Niech runą kolejne mury
stereotypów, a mity zostaną obalone!
A wszystko tylko w jednym celu – aby rozwijać u młodszego pokolenia kreatywność, abstrakcyjne myślenie oraz „zarazić” ich pięknem i utylitaryzmem nauki.
Piotr Drąg
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Nie umiera ten, kto trwa w pamiêci ¿ywych

– wspomnienie Jubilatki

Marianny ¯arów

Marianna Żarów z o 100 lat młodszym praprawnukiem Polem.

Od lewej: brat Szymon, Katarzyna – mama Marianny Żarów,
siostra Agata, siostra ojca Jubilatki i u dołu Marianna Żarów.

Marianna Żarów 25 grudnia 2010 roku obchodziła urodziny.
Były to wyjątkowe urodziny, bowiem pani Marianna skończyła
w tym dniu 100 lat. Z tej okazji życzenia płynęły z różnych stron, od
rodziny, sąsiadów, od różnych instytucji. Z najlepszymi życzeniami
wizytę Jubilatce złożył osobiście burmistrz Wiesław Dronka.
Marianna Żarów od urodzenia mieszkała w Boguchwale (Piotraszówce), dla wielu młodych ludzi była skarbnicą nieocenionej wiedzy. Pokoleniom komputerów i internetu umożliwiała obcowanie z lokalną wiedzą historyczną, z czasów wojny. Jak wspominała Jubilatka, czasy wojny to straszna rzecz. Dziś każdy
z nas posiada choć jedną parę butów, wtedy natomiast buty
miał mało kto. W rodzinie Jubilatki było sześcioro rodzeństwa,
dla których rodzice mieli tylko dwie pary butów. Prozaiczna rzecz,
a tak znacząca.
Całe życie pani Marianna zajmowała się gospodarstwem. Praca nie była dla niej uciążliwa, wręcz przeciwnie, bardzo lubiła pracować, a przy tym dużo się modliła. Książeczka i różaniec to były
jej nieodłączne elementy dnia codziennego. Nie narzekała na brak
zdrowia, od najmłodszych lat uczestniczyła w pracach domowych,
takich jak pieczenie chleba, który wówczas robiło się w domu.
Pani Marianna bardzo chwaliła sobie opiekę domową jak również opiekę lekarską. Opiekę duchową sprawował Ksiądz Czesław z Parafii Boguchwała.
Aneta Pyza
Marianna Żarów niestety nie doczekała publikacji artykułu.
Zmarła 30 stycznia 2011 r. Rodzinie Jubilatki składamy najszczersze kondolencje.
Red.
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Stoją od lewej: mąż Barbary Romańczuk, córka Jubilatki
Kazimiera, wnuczka Teresa, siedzą od lewej: Marianna
Żarów, wyżej pielęgniarka Barbara Romańczuk oraz wnuczka Jadwiga (po prawej).
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BETLEJEMSKIE
ŒWIATE£KO POKOJU
Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju od wielu lat jest symbolem, który w okresie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia ³¹czy nie tylko harcerzy, ale i wszystkich ludzi.
karpackiej celem odpalenia Światełka
Pokoju i przywiezienia go do szkoły.
Magda, Sandra i Damian korzystając z pierwszej wizyty w tym miejscu
mieli możliwość poznania historii nie
tylko tej instytucji, ale i całego harcerstwa.
Z zapalonym zniczem udaliśmy się
w drogę powrotną do Lutoryża, gdzie
harcerze przekazali Światełko Pokoju
wraz z życzeniami zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia najpierw na ręce Dyrektor Aliny Ladzińskiej, a następnie księdza proboszcza
Stanisława Boratyna.
Mieszkańcy Lutoryża korzystając
z możliwości odpalenia Światełka wystawionego w miejscach publicznych
zabierali go do swoich domów.
Łukasz Gajdek
Betlejemskie Światło Pokoju jest według harcerzy symbolem pokoju i nadziei, a także ciepła i miłości.
Akcję przekazywania symbolicznego ognia przed świętami Bożego Narodzenia zapoczątkowały w 1986 roku
austriackie radio i telewizja. Światło co
roku przywożone z Betlejem do Wiednia, jest przekazywane harcerzom
z sąsiednich krajów.
W Polsce akcję wprowadzono
w 1991 roku. Światło odbierane jest od
skautów słowackich na Łysej Polanie
w Tatrach, następnie po uroczystej
mszy odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej
na terenie schroniska ZHP „Głodówka”,
Światło trafia do wszystkich chorągwi,
hufców i drużyn harcerskich.
Za pośrednictwem tych instytucji
Betlejemskie Światło Pokoju trafia do
mieszkańców miast i wsi w całym kraju.
W tym roku harcerze ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu pojechali 21.12.
2010 roku do Komendy Chorągwi Pod-
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KONKURS HISTORYCZNY
– WSPOMNIENIE O STANIE WOJENNYM
Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Został potwierdzony dekretem Rady Państwa
sprzecznym z obowiązującą konstytucją, która nie zezwalała
na ogłaszanie dekretów w trakcie obrad sejmu. Wprowadzenie
stanu wojennego władze uzasadniały załamaniem się gospodarki, zagrożeniem stabilizacji i wewnętrznego bezpieczeństwa
kraju oraz groźbą podjęcia przez NSZZ „Solidarność” próby
zamachu stanu.
Na mocy dekretów Rady Państwa oraz rozporządzeń Rady
Ministrów wprowadzono na ulice zbrojne oddziały WP, ograniczono podstawowe prawa obywatelskie, aresztowano i internowano wielu działaczy „Solidarności” oraz osób związanych
z tym ruchem. Władze zawiesiły, a następnie zdelegalizowały
związki zawodowe, zakazano pod groźbą kar jakichkolwiek
strajków i masowych protestów oraz zgromadzeń i zebrań.
Do zakładów pracy wyposażonych w nadzwyczajne uprawnienia komisarzy wojskowych, zakazano zmiany miejsca pobytu bez zezwolenia, zamknięto drogi wyjazdowe z największych miast. Dodatkowo wprowadzono powszechną kontrolę
rozmów telefonicznych i korespondencji.
Bardzo tragiczne były pierwsze dni po wprowadzeniu stanu wojennego. W czasie pacyfikacji strajkujących zakładów
pracy wiele osób zostało rannych, zaś w czasie szturmu na
kopalnię Wujek w Katowicach 16 grudnia zastrzelonych zostało 9 górników.
W obliczu brutalności działań władz bezpośrednie akcje
protestacyjne zostały zawieszone, jednak społeczeństwo nie
zrezygnowało z oporu.
Rozpoczął się bojkot środków masowego przekazu, rozwinięto drugi obieg wydawniczy, próbowano nadawać nielegalne audycje radiowe, rozpoczęto akcję malowania murów oraz
rozlepiania i rozrzucania ulotek. Powszechnie organizowano
msze za ojczyznę, zebrania, odczyty i masowe demonstracje
uliczne w rocznice oraz święta narodowe.
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a 22 lipca 1983 ostatecznie go zniesiono.
W celu upamiętnienia wydarzeń
z okresu stanu wojennego Miejska
i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim – Filia w Górnie
ogłosiła konkurs „Wspomnienie o stanie wojennym”, w którym wzięli udział
m.in. uczniowie Gimnazjum w Boguchwale oraz Szkoły Podstawowej
w Lutoryżu.
Gimnazjum w Boguchwale reprezentowali: Izabela Opalińska, Urszula
Chromik, Arkadiusz Wilczyński, Karol
Gąsior, Paulina Szpak, Paulina Grzelak,
Klaudia Gąsior i Aneta Kalembkiewicz;
natomiast Szkołę Podstawowa w Lutoryżu: Anna Krupa i Karolina Deręgowska.
Dzięki uprzejmości pracowników
i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale wszyscy uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy udziału w konkursie, natomiast Arkadiusz
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Wilczyński został dodatkowo uhonorowany wyróżnieniem przez
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Małopolskim – Filia w Górnie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali także nagrodzeni pozycjami książkowymi.
Uczniowie obu szkół biorąc udział w konkursie wykazali się
bardzo dużym zaangażowaniem oraz znajomością wydarzeń
z historii naszego narodu. Ich postawa napawa optymizmem
oraz wiarą w to, że zainteresowanie historią najnowszą będzie
systematycznie rosło.
Łukasz Gajdek
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WIECZÓR
KOLÊD
W dniu 11 stycznia
br. mieszkańcy naszego miasta mogli
wysłuchać najpiękniejszych polskich
kolęd w Miejskim
Centrum Kultury
w
Boguchwale,
w wykonaniu kapeli
KOMPANIJA i zespołu ZIBI – BAND.

Na scenie zaprezentowały się również
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Boguchwale pod kierunkiem
Elżbiety Dudek, które przedstawiły Jasełka.
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Pó³kolonia jest OK
– ferie w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale wspólnie z Towarzystwem Miłośników Tańca Towarzyskiego „Dżet” Boguchwała zorganizowało półkolonię dla
dzieci w ramach ferii zimowych. Zajęcia,
które odbywały się w budynku MCK,
umożliwiły dzieciom doskonalenie technik tańca towarzyskiego (m.in. cha cha,
jive, rumba, pasodoble, walc angielski).
Obecnie taniec stał się jedną z wiodących

„piłkarzyki”, tenis stołowy i to wszystko
w ciągu jednego tygodnia, bowiem tyle
właśnie trwała półkolonia.
Było również przedstawienie cyrkowe
oraz wyjazd do kina Helios na film „Megamocny”, dla dzieci ogromna frajda,
gdyż film wyświetlany był w trójwymiarze. Opiekę merytoryczną nad półkolonią sprawowały Maria Dudek – prezes
Towarzystwa Miłośników Tańca Towarzy-

cerze z klubu „Dżet” Boguchwała. Później był wspólny taniec dzieci ze starszymi kolegami z „Dżetu”, a na zakończenie
uczestnicy półkolonii zaprosili do wspólnego tańca rodziców i opiekunów.
Organizatorzy już dziś zachęcają do
wzięcia udziału w półkolonii w następnym
roku.
Aneta Pyza

aktywności ruchowych, co powoduje
zwiększenie „czynnego” spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Naukę tańca podczas półkolonii prowadziły Paulina Dudek i Mariola Pięciak.
Oprócz tańca organizatorzy przygotowali
dla dzieci wiele innych atrakcji. Były zabawy, konkursy, quizy, gry świetlicowe,

skiego „Dżet” Boguchwała oraz Danuta
Husar – instruktor MCK.
Podsumowaniem półkolonii był pokaz umiejętności tanecznych uczestników, przygotowany dla rodziców i opiekunów. Dzieci zadebiutowały w roli tancerzy przed swoimi rodzinami. Gościnnie, z pokazem tanecznym wystąpili tan-

Mi³osz
z Boguchwa³y
Miłosz był tym uczestnikiem półkolonii, który nie
uczestniczył w nauce tańca, bo jak stwierdził, woli
w tym czasie doskonalić
umiejętności gry w „piłkarzyki”. Niestety nie dał się
namówić na naukę tańca.
Podczas gdy inni zgłębiali
tajemnice tańca towarzyskiego Miłosz wspólnie
z Oliwią (która tańczy
w klubie „Dżet” już kilka
lat) grali w „piłkarzyki”. Miłosz zadeklarował, że jeśli
Oliwia z nim wygra zatańczy z nią poloneza. Tak też
się stało, Oliwia zwyciężyła, Miłosz zatańczył.
Miłosz i Oliwia grają w piłkarzyki.
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Konkurs
z jêzyka
angielskiego
Dnia 17 listopada 2010 roku odbył się
konkurs języka angielskiego dla uczniów
szkół podstawowych naszego regionu.
Organizacją konkursu zajęło się Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Rzeszowie, które kształci między innymi
młodych nauczycieli języka angielskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lutoryżu biorą już od kilku lat udział
w licznych konkursach, między innymi również w konkursie z języka angielskiego.
W pierwszym etapie konkursu uczestniczyli uczeń i uczennica klasy szóstej,
Magdalena Knutel oraz Damian Piecuch.
Uczniowie ci sumiennie przygotowywali
się do konkursu przez kilka miesięcy,
uczestnicząc w kółkach z języka angielskiego organizowanych przez nauczyciela języka angielskiego, oraz odrabiając
mnóstwo dodatkowych zadań. Zdobyli oni
bardzo wysoką liczbę punktów i zakwalifikowali się do drugiego etapu, który odbył
się w budynku samego kolegium dnia
14 stycznia 2011 roku. Wyniki konkursu
nie zostały jeszcze ogłoszone, ale trzymamy mocno kciuki, by były jak najlepsze.
Ewelina Kliś,
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Lutoryżu
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Gminny konkurs dla uczniów klas 1-3

„W krêgu utworów Marii Krüger”
Nazwisko Marii Krüger kojarzy się zwykle z najpopularniejszą obecnie książką jej autorstwa, będącą lekturą w klasach 1-3, pt. Karolcia.
Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w Lutoryżu ma na celu m.in. zachęcanie czytelników do sięgania
po nieznane, czasem zapomniane utwory literatury dziecięcej. Dlatego jako lekturę obowiązującą zaproponowałyśmy
zbiór legend Złota korona oraz zbiór baśni z całego świata
pt. Dar rzeki Fly, które ze wzruszeniem czytałam, będąc
w wieku obecnych uczestników konkursu.
Kolejny raz znaleźli się uczniowie i nauczyciele, którzy
sięgnęli po proponowane książki. Nie było to łatwe, gdyż
nie w każdej bibliotece można je było wypożyczyć. Tym większe uznanie dla siedmiu trzyosobowych zespołów, które
w piątek 26 listopada 2010 r. próbowały swych sił w kategoriach: CZYTANIE, ILUSTRACJA, TEST.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy w składzie: Anna Maria Lib, Kinga Kiszczuk, Anna Zielińska przygotowana przez mgr Beatę Głodowską.
Drugie miejsce jurorzy przyznali uczniom Szkoły Podstawowej w Lutoryżu: Justynie Stanek, Natalii Piątek i Kamili
Paśkiewicz.
Trzecie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale: Michał Machowski, Joanna Specylak,
Małgorzata Świetlik, wraz z opiekunem mgr Martą Sitek.
Jury przyznało też nagrody specjalne dla najlepszych
uczestników z każdej kategorii: CZYTANIE – Anna Zielińska
(Szkoła Podstawowa w Mogielnicy), ILUSTRACJA – Paulina
Żuczek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu), TEST – Ju-

styna Stanek (Szkoła Podstawowa w Lutoryżu).
Udział wzięli ponadto uczniowie Zespołu Szkół w Racławówce (Mateusz Pasternak, Radosław Salamon, Aurelia Niedziałek wraz z mgr Martą Kwiatkowską), męska drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Nosówce (Kacper Bijoś, Seweryn Czudec, Kacper Dąbrowski pod opieką mgr Aliny Pociask), zespół ze Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej (Paulina
Baran, Gabriela Mik, Nikola Gubernat wraz z mgr Leszkiem
Leszczycem) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu (Mateusz Duliński, Paulina Żuczek, Konrad Rak wraz
ze „swoją panią” mgr Lucyną Michalik).
Konkurs „W kręgu utworów Marii Krüger” wymagał od
uczestników i ich opiekunów wytrwałej pracy, zapoznania
się z dodatkowymi utworami pisanymi trudnym językiem, zawierającymi liczne informacje o postaciach i wydarzeniach
z historii Polski (Złota korona), a także trudne imiona i nazwy
w baśniach z różnych stron świata.
Doceniając ten wkład pracy tradycyjnie Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lutoryżu, mgr Alina Ladzińska, nagrodziła
wszystkich uczestników, gratulując im wiedzy i umiejętności, a także uporu w ich osiąganiu. Tym razem nagrodami
były okazałe pluszaki. Dyrektor podziękowała też nauczycielom za wkład pracy związany z przygotowaniem dzieci
do konkursu. Osobne wyrazy wdzięczności skierowała do
nauczycielek – organizatorek konkursu: mgr Zofii Baran, mgr
Kingi Majchrowskiej i mgr Jadwigi Stopy.
Na koniec wszyscy usłyszeliśmy: „Do zobaczenia”.
Jadwiga Stopa
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu

Podsumowanie akcji
„Œwi¹teczna Paczka”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale w trosce o najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia dostarczył
paczki żywnościowe dla 123 rodzin z terenu gminy.
Osoby samotne zostały zaproszone na uroczystą Wieczerzę
Wigilijną do Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale. Inicjatorem spotkania był Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu. Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze.
Zgodnie z tradycją na stole znalazło się 12 potraw wigilijnych, których spożycie poprzedzone zostało modlitwą i podzieleniem się
opłatkiem. Spotkanie umilał zespół ZIBI-BAND działający przy
Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale oraz występy uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Na koniec spotkania podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
obdarowani zostali drobnymi świątecznymi upominkami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i zorganizowanie gminnej wieczerzy
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wigilijnej dla ubogich i samotnych. Wszystkim ofiarodawcom
i osobom prywatnym oraz instytucjom, duszpasterzom z Boguchwały i Niechobrza, a także strażakom z Boguchwały, Lutoryża, Mogielnicy i Niechobrza – służącym pomocą w transporcie osób starszych i niepełnosprawnych.
W okresie przedświątecznym bezpłatną pomoc żywnościową udzielił również Zarząd Gminny Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Boguchwale. Z tej formy pomocy skorzystało prawie 400 rodzin.
Skończył się Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Wchodząc w nowy 2011 rok zachęcamy wszystkich by zwracali uwagę na osoby biedne, spychane
na margines społeczny i aktywnie włączali się w niesienie pomocy tym mieszkańcom gminy, którzy wymagają szczególnego wsparcia ze strony innych osób, niekoniecznie rozumianego jako pomoc materialna.
Red.

2011
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Wigilia w Zg³obniu – fotorelacja
Organizatorem wigilii w Zg³obniu by³ Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota” w Zg³obniu, wspó³organizatorem by³a Szko³a Podstawowa w Zg³obniu.

W jasełkach wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Zgłobniu, pod kierunkiem Anny Kalandyk,
Bogumiły Dąbrowskiej
oraz Marty Pączek.

Podczas wigilii miał miejsce kiermasz ozdób świątecznych. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na dofinansowanie wycieczki dla grupy 3-4latków.

Widownia.
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Z WIZYT¥ W ZESPOLE SZKÓ£ SPO¯YWCZYCH
Na 19 lutego 2011 roku, korzystając
z oferty przedstawionej na ferie zimowe
zaplanowano w Gimnazjum w Boguchwale wyjazd na prezentacje do Zespołu
Szkół Spożywczych w Rzeszowie.
Grupa uczniów klas trzecich pod
opieką Agnieszki Drąg i Łukasza Gajdka
korzystając z tej oferty miała okazję
uczestniczyć w niezwykle ciekawych zajęciach organizowanych w grupach tematycznych.
W pierwszej kolejności grupa wzięła
udział w prezentacji, podczas której
uczennice szkoły prezentowały sposoby
zastawienia stołu, ułożenia serwetek,
nalewania napojów i nakładania obrusów. Nasi uczniowie podzieleni na dwie
grupy mieli okazję natychmiast zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Każdy uczeń wykonał po kilka kom-

pozycji z serwetek, a następnie wybrani
uczniowie korzystając z fachowych porad dokonywali profesjonalnej wymiany
obrusów przy gościach.
W kolejnym etapie uczniowie naszego Gimnazjum przygotowywali posiłki
składające się z zapiekanek wykonanych
na bułkach, oraz drobne ciasteczka.
Część uczniów pracowała także nad elementami ozdobnymi stołu, które wykonane były z owoców i warzyw.
Następnie udaliśmy się do głównego budynku szkoły, aby uczestniczyć
w prezentacji multimedialnej dotyczącej
jednego z kilku kierunków kształcenia tutejszej szkoły – technika obsługi turystycznej. Podczas tego referatu uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych wykonali kilka scenek rodzajowych także
z użyciem języka angielskiego niezbęd-

nego w tym zawodzie.
Dowiedzieliśmy się, że szkoła preferuje dwa języki: angielski i niemiecki, ale
dodatkowo odbywają się zajęcia z obu
tych języków nastawione na podnoszenie kwalifikacji w tzw. języku zawodu, który jest niezbędny w pracy z klientami
z zagranicy.
W ostatnim etapie zajęć mogliśmy nabyć wiedzę dotyczącą samoobrony oraz
poznać podstawy pierwszej pomocy.
Z całą pewnością wyjazd ten, zorganizowany z inicjatywy Dyrektor Grażyny
Gawron, będzie pewną alternatywą dla
uczniów naszego Gimnazjum, kiedy
będą dokonywać wyboru szkoły średniej.
Nabyte umiejętności natomiast z całą
pewnością będą bardzo przydatne
w życiu codziennym.
Łukasz Gajdek

RADOSNE I BEZPIECZNE FERIE 2011
W II tygodniu ferii w filii Racławówka i Nosówka odbywały
się cykliczne zajęcia z dziećmi.
W filii Nosówka odbyło się spotkanie z bajką: „Osiołek Bury”
oraz „Przygody Gapcia” Wiery Badalskiej. Po głośnym przeczytaniu bajki, dzieci malowały swoje ulubione zwierzątka
i uczestniczyły w quizie „Jaka to bajka?” W czwartek odbył się
konkurs na najlepszego aktora, którym bezapelacyjnie została
Julia Zacios. Wiersze najpiękniej recytowały w kategorii wiekowej od I-III: Natalka Lelek, Kinga Kręgielewska i Wiktoria Zacios zaś wśród starszych zawodniczek: Wiktoria Bijoś i Julia
Zacios. Odbył się także konkurs na samodzielnie napisany
wiersz, w którym zwyciężyła Wiktoria Bijoś, oto pierwsze próby
poetyckie Wiktorii:
Mam 11 lat i cieszy mnie cały świat,
Bardzo szanuję wszystkich ludzi,
Więc pomoc dla nich mnie nie trudzi.
Na gitarze gram od rana i cieszy się moja mama
Lubię gdy deszcz pada w takt
Rozkwita wtedy każdy kwiat

Od lewej: Wiktoria Biłoś, Julia Zacios, Wiktoria Zacios i Kinga Kręgielewska.

„WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”

1 (69)

W Filii Racławówka odbyło się spotkanie poświęcone poezji Księdza Twardowskiego oraz konkurs recytatorski, w którym zmierzyły się trzy gimnazjalistki: Karolina Burza, Natalka
Pokrzywa oraz Paulina Kuleta.
Wierszyki Jana Brzechwy przepięknie recytowała Milenka
Mierzwa a sekundowała jej w tym dzielnie jej młodsza siostrzyczka – Martynka. W konkursie plastycznym: „Obrazy poezją malowane”, najlepszy był Patryk Kuleta. W piątek, 28 stycznia licznie zebrani czytelnicy, próbowali swych sił w quizie literackim
oraz w konkursie na „Najpiękniejszą laurkę”.
W kategorii dzieci młodszych zwyciężyły laurki Natalki Kochanowicz, Karoliny Wolskiej, Weroniki Cyburt oraz Huberta
i Eryka Głazowskich, zaś w kategorii starszaków najpiękniejsze były laurki Ani Maciej, Magdy Maciej, Oli Wolskiej, Paulinki
Czudec, Jarka Witka oraz Wiktorii Rędziniak. Najzabawniejsze
były laurki bliźniaków Przemka oraz Radka Ziębów.
Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe nagrody, i były zadowolone o czym świadczą uśmiechy na twarzach. Sympatycy
z Koła Przyjaciół Biblioteki, wykonali wystawkę na Walentynki.
Halina Kuleta
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Licealiœci „na urlopie”
Ferie zimowe były z niecierpliwością wyczekiwane przez
wszystkich uczniów LO w Boguchwale. Dwa tygodnie oznaczały bowiem czas zasłużonego wypoczynku po jakże ważnym, pierwszym semestrze nauki. Większość licealistów zapytanych o to, po co są ferie odpowiadała – „by się bawić, relaksować i realizować swoje zainteresowania, również i te, na które w roku szkolnym brakuje czasu”. Rada Pedagogiczna Liceum postanowiła włączyć się w akcję organizowaną przez
Gminę Boguchwała „Radosne i bezpieczne ferie 2011”.

ksiądz Paweł Białek odbył z nimi podróż w czasie po kartach
parafii Boguchwała od jej początków w XV wieku aż po dzień
dzisiejszy.
Dla młodych lingwistów zorganizowano również zajęcia językowe. Profesor Sławomir Mączka zgłębiał z uczniami tajniki
idiomów angielskich – „The time is flying” uznali uczniowie za
najbardziej adekwatny do ich sytuacji. U mnie (nauczyciel języka niemieckiego) można się było przekonać, że język niemiecki nie jest ani nudny, ani trudny, a kraj naszych sąsiadów jest
piękny i ciekawy.
Pasjonaci literatury polskiej zgłosili się na konsultacje i wykład do dr Iwony Wróbel, zaś uzdolnieni artystycznie, również
na feriach, wzięli pędzle do ręki i stanęli przy sztalugach w atelier dra Michała Figury.
Oczywiście zadbano też o rozwój fizyczny licealistów – profesor Alicja Nerc najbardziej walecznych i nie bojących się mrozów zaprosiła na lodowisko w Boguchwale, zaś tych lubiących
cieplejsze klimaty – na pływalnię do Rzeszowa.
Pierwsze ferie zimowe w Liceum w Boguchwale już przeszły do historii. Mamy nadzieję, że program realizowany w szkole zdołał zaspokoić oczekiwania licealistów oraz pełni sił i optymizmu rozpoczną drugi semestr nauki.
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów.
Agnieszka Czarnik

W okresie od 17 do 30 stycznia licealiści przychodzili do
szkoły i brali udział w różnego rodzaju zajęciach. Każdy wybierał coś interesującego dla siebie. Profesor Piotr Drąg w spotkaniach zatytułowanych „Tropami Pitagorasa” oraz „Trening twórczości” z właściwą sobie tylko pasją i determinacją udowadniał swoim uczniom, że matematyka jest „Królową Nauk”. Zasypał uczniów rebusami i zagadkami matematycznymi, pokazał niekonwencjonalne sposoby rozwijania umiejętności logicznego myślenia.
Z kolei miłośników śpiewu i tańca zaprosiły do wspólnej
zabawy profesorki języka hiszpańskiego i francuskiego – Joanna Paśkiewicz i Paulina Kucha. Karaoke w wykonaniu boguchwalskich licealistów słychać było zapewne w sąsiednim PODR
i w GBP w Boguchwale, a kto wie – może i w samym Urzędzie
Miejskim.
Dla osób nie wyobrażających sobie ferii bez komputera profesor Marek Nizioł przygotował lekcję „Tajemnic grafiki komputerowej”. Licealiści „na urlopie” licznie stawili się na zajęcia, by
– jak sami to ujęli – „powalczyć z Blenderem”, (czyli programem do modelowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych).
Grupa rozszerzona z biologii pod opieką profesor Aleksandry Bernatowskiej spędziła cały dzień na Wydziale Biologiczno
– Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a profesor Marzena
Sagan udowadniała w „swoim laboratorium”, że chemia i fizyka nie tylko uczą, ale i bawią.
Profesor Hubert Maj zabrał uczniów na „Wędrówki po mapie i nie tylko” oraz pokazał „Wszystkie ciała niebieskie”, zaś
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Bez œniegu, ale
w doskona³ym
nastroju
– ferie zimowe w Lokalnym
Oœrodku Kultury
„Wspólnota” w Zg³obniu
ju¿ za nami
Lokalny Ośrodek Kultury „WSPÓLNOTA”
w Zgłobniu zorganizował ferie zimowe 2011
pod hasłem „Bawmy się razem!”, które cieszyły
się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży pięciu sołectw: Kielanówki, Racławówki, Nosówki, Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej. Wszyscy
aktywnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach, balach karnawałowych, turniejach
i przedstawieniach. Podczas tegorocznych ferii najbardziej brakowało wszystkim... śniegu.
Jednak to nie przeszkadzało uczestnikom, którzy doskonale bawili się na zajęciach plastycznych, kulinarnych i ruchowych.
Zawody w gry planszowe i świetlicowe,
zabawy, konkursy, a także możliwość spędzania czasu poza domem nie pozwalały dzieciom
i młodzieży na nudę.
Ferie w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu rozpoczęły się Gminnym
Przeglądem Teatrów Jasełkowych i Grup Kolędniczych. Piękna scenografia, oprawa muzyczna, kolorowe stroje były powodem, dla
którego warto było odwiedzić Dom Kultury
w Nosówce. Aktorzy we wspaniałych strojach
prezentowali się doskonale. Każda grupa występująca otrzymała pamiątkowe dyplomy
i nagrody pieniężne. Ponadto wyróżniono najlepszych aktorów, solistów i muzyków,
a wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe maskotki.
Atrakcją dla najmłodszych i nie tylko okazały się również bale przebierańców, na które
dzieci przybyły przebrane w różnorodne postacie bajkowe. Imprezy odbywały się przy muzyce, tańcach, konkursach z nagrodami oraz
łakociami dla wszystkich uczestników zabawy.
Ponadto dla dzieci wystąpili aktorzy Teatru
im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa w przedstawieniu „Pan Maluśkiewicz”. W każdym
Ośrodku Kultury występowała Grupa Cyrkowa
Buffo wraz ze swym magicznym programem,
który przedstawiał również wesołe spojrzenie
na świat z perspektywy klauna.
Odbywały się również między sołeckie turnieje w tenisa stołowego i bilarda, dostarczając uczestnikom wielu emocji.
Mamy nadzieję, że czas ferii spędzony
z nami pozostanie dla wszystkich uczestników
miłym wspomnieniem.
Tegoroczny tak bogaty program ferii zimowych został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
LOK „Wspólnota” w Zgłobniu
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Kulturalnik
II edycja konkursu fotograficznego
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
organizuje II edycję konkursu fotograficznego
pod hasłem

Z OBIEKTYWEM
PO GMINIE BOGUCHWAŁA
1. ORGANIZATORZY:
• Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z filiami na terenie Gminy Boguchwała;
• Patronat honorowy sprawować będzie Burmistrz Boguchwały;
• Patronat medialny obejmują „Wiadomości Boguchwalskie” oraz „Aglomeracja Rzeszowska”;
2. CEL KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań mieszkańców Miasta i Gminy Boguchwała najbliższym otoczeniem, pokazanie walorów
mojej „małej ojczyzny” oraz uwrażliwienie mieszkańców na piękno najbliższej okolicy;
• Umożliwienie artystycznej wypowiedzi poprzez przygotowanie pracy fotograficznej;
• Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Boguchwała;
• Systematyczne wzbogacanie i popularyzowanie zbiorów regionalnych GBP w Boguchwale;
3. TERMIN:
Czas trwania konkursu fotograficznego ustala się na okres od 01.02.2011 r. do 31.05.2011 r.
W tym:
ETAP I – od 01.02.2011 r. do 30.04.2011 r.
ETAP II – 1.05.2011 r. do 31.05.2011 r.
Podsumowanie konkursu odbędzie się na imprezie finałowej „Najlepsi z Najlepszych” w czerwcu 2011 r.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Uczestnikami konkursu mogą być pasjonaci Gminy Boguchwała;
WYMAGANIA:
• Samodzielne zrobienie fotografii wraz z opisem (KARTA UCZESTNICTWA). Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail, wiek, tytuł pracy oraz miejsce wykonania fotografii,
• Uczestnik może złożyć max. 5 fotografii, do każdej dołączony oddzielny opis (KARTA UCZESTNICTA);
• Konkurs fotograficzny obejmuje prace w następujących kategoriach: zabytki, krajobraz, ludzie, pasje, osobliwości,
obrzędy, tradycje, kultura;
• Prace będą oceniane w grupach wiekowych:
– I KATEGORIA – od I klasy gimnazjum – do 18 roku życia;
– II KATEGORIA – od 18 roku życia – wzwyż
PRACE POWINNY BYĆ SKŁADANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
– NA PŁYCIE CD, PROGRAM JPG, WYŁĄCZNIE W ORYGINALNEJ ROZDZIELCZOŚCI.
5. ORGANIZACJA KONKURSU:
Prace fotograficzne wraz ze zgłoszeniami indywidualnymi uczestników należy składać w bibliotekach publicznych
znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała w terminie do 30 kwietnia 2011 r. (wzory zgłoszenia dostępne są
w GBP w Boguchwale, we wszystkich filiach oraz do pobrania na stronie www.boguchwala.pl).
UWAGA:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10-16 pod numerem telefonu: 17 87-15-355 lub na stronie internetowej biblioteki www.boguchwala.gf.gd

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem

„BAJKOWO
ZAKRĘCENI 2011”
Regulamin konkursu:
1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z filiami na terenie Gminy Boguchwała.
2. Celem konkursu jest:
– Rozwijanie kultury czytelniczej młodych mieszkańców Miasta i Gminy Boguchwała;
– Wspomaganie edukacji czytelniczej;
– Zaproponowanie dzieciom i młodzieży ciekawej formy spędzania wolnego czasu poprzez aktywność czytelniczą
i artystyczną;
– Promocja usług bibliotecznych w lokalnym środowisku;
3. Termin:
ETAP I: środowiskowy – trwa od 1.II.2011 r. do 30.IV.2011 r.;
ETAP II: gminny – trwa od 01.V.2011 r. do 31.V.2011 r.;
Podsumowanie konkursu odbędzie się na imprezie finałowej „Najlepsi z Najlepszych” w czerwcu 2011 r.
4. Warunki uczestnictwa:
– Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie czytelnicy bibliotek publicznych z terenu Gminy Boguchwała;
WYMAGANIA:
– Samodzielne przygotowanie pracy plastycznej, której tematem będzie bohater literacki. Prace można przygotować
w formie:
• Kukiełek;
• Kostiumów;
• Maskotek, zabawek;
• Masek;
• Ilustracji (przygotowanej dowolną techniką w formacie A4 lub A3);
Organizatorzy szczególnie polecają formy przestrzenne.
5. Prace będą oceniane w grupach wiekowych:
I. Kategoria – przedszkolaki;
II. Kategoria – klasy I-III SP;
III. Kategoria – klasy IV-VI SP;
IV. Kategoria – gimnazjaliści;
6. Do przygotowanej samodzielnie pracy powinien być dołączony opis (karta zgłoszenia) zawierający następujące
dane:
– imię i nazwisko uczestnika;
– wiek;
– biblioteka publiczna;
– tytuł pracy;
– kategoria konkursowa;
– szkoła;
– tytuł książki, na podstawie której powstała praca.
Głównym organizatorem konkursu na szczeblu środowiskowym są biblioteki publiczne Miasta i Gminy Boguchwała,
które do GBP w Boguchwale przekazują prace plastyczne wraz ze zgłoszeniami indywidualnymi uczestników w terminie
do 30.IV.2011 roku (wzory zgłoszenia dostępne są we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Boguchwała
oraz na stronie www.boguchwala.pl).

Zapraszamy do udziału w konkursie
„WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”
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Ksi¹¿ki, które warto przeczytaæ
DLA DOROS£YCH
Tajemnica znachorki, Sabine Ebert
Wyd. Sonia Draga
Fascynująca podróż w gęste lasy
i na warowne zamki dwunastowiecznej
Saksonii. Wspaniała, klimatyczna opowieść o miłości, uporze i odwadze.
Cesarstwo Niemieckie pod panowaniem cesarza Fryderyka Rudobrodego. Żona kasztelana Wulfharta rodzi
martwego syna, więc ten chce ukarać
młodą akuszerkę Martę, obcinając jej
stopy i dłonie. Dziewczynie cudem udaje się uciec z rodzinnej wsi we Frankonii. By przeżyć, przyłącza się do grupy
osadników, którzy zmierzają na wschód
do Saksonii, aby tam na dziewiczych
terenach zbudować sobie nowe, wolne życie.
Osadników prowadzi szlachetny rycerz Chrystian, który od
razu odczuwa fascynację młodą znachorką. Jednak jej uroda
i szczególny dar uzdrawiania zwracają także uwagę Randolfa,
zaciekłego wroga Chrystiana. A potem w nowo założonej wsi
przypadkiem odkryte zostają złoża srebra...

Antykwariusz, Julian Sanchez
Wyd. Świat Książki
Znany antykwariusz, Artur Aiguader, wchodzi w posiadanie bezcennego manuskryptu. Wynika z niego, że na
terenie Barcelony jest ukryty niezwykły
przedmiot, tzw. Kamień Boga o magicznej mocy, schowany w XV wieku na
prośbę Żydów-przechrztów. Po brutalnym morderstwie Aiguadera sprawą
zajmuje się jego przybrany syn i spadkobierca, pisarz Enrique Alonso. Będzie
próbował rozszyfrować zagadkę z przeszłości, znaleźć skarb i rozwikłać tajemnicę zabójstwa antykwariusza. Intryga
a la Agatha Christie i wątki biblijne.

Książę mgły, Carlos Ruiz Zafon
Wyd. Muza
Rodzina Carverów (trójka dzieci,
Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej osady
rybackiej na wybrzeżu Atlantyku. Zamieszkuje w domu niegdyś należącym
do rodziny Fleishmanów, których dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu.
Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy; nocą w ogrodzie Max widzi
posągi artystów cyrkowych. Dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, od
którego dowiadują się różnych ciekawostek o miasteczku i o zatopionym
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pod koniec pierwszej wojny statku. Poznają także dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya. To on opowie im o złym czarowniku, Księciu Mgły, który gotów jest spełnić każdą prośbę lub
życzenie, ale w zamian żąda bardzo wiele. Coś, co dzieciom
wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko okazuje
się zatrważającą prawdą.
Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć owe letnie dni, podczas których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie magii.

Babcia w Afryce, Basia Meder
Wyd. Bernardinum
W marcu 2002 babcia Basia, objuczona ogromnym plecakiem i aparatami fotograficznymi, rozpoczęła samotną
wędrówkę z południa na północ kontynentu afrykańskiego. W ciągu trzynastu
miesięcy odwiedziła dwadzieścia krajów: w Mozambiku trafiła na rewoltę,
w Malawi przeżyła malarię, Lesoto zadziwiło ją śniegiem. Ta podróż to pomysł na emeryturę. Po drodze babcia
pisała książkę. Przeczytałem ją z zainteresowaniem i postanowiłem wydać, ale... książka, choć ciekawa, była zbyt gruba – 650 stron w jednym kawałku, czyli dwa
kilo papieru. Kto będzie chciał to nosić? Kto zdecyduje się zabrać do pociągu? Dlatego podzieliłem tę książkę na dwie: „Babcia w Afryce” poprowadzi czytelnika z RPA do Malawi, natomiast „Babcia w pustyni i w puszczy” poprowadzi... dalej.
Wojciech Cejrowski

Raj tuż za rogiem, Mario Vargas Llosa
Wyd. Znak
Pełna pasji opowieść o dwóch niespokojnych duszach. Paul Gauguin,
wybitny malarz, ucieka od życia paryskich koterii artystycznych i jedzie na
Tahiti. Liczy na to, że życie z daleka od
Francji, złożone z seksu oraz najbardziej pierwotnych emocji pozwoli mu
zdrapać nalot cywilizacji i powrócić do
korzeni sztuki. Flora Tristan to rewolucjonistka, pisarka i agitatorka, która wierzy, że dobroć, miłość i seks mogą zbawić świat. Opuszcza męża i wyrusza na
misję tworzenia utopijnego społeczeństwa wśród bohemy i robotników francuskich miast. Oboje są
uciekinierami. Oboje mają wizję wielkiego przeobrażenia. Łączy
ich gorączkowy upór i wiara w to, że człowiek znów może być
autentyczny. Jednak utopii nie sposób stworzyć... Lecz można
się zbawić na własny rachunek? W swej przesyconej erotyką
powieści o dwóch autentycznych postaciach XIX wieku Llosa
szuka odpowiedzi na zasadnicze pytania nurtujące współczesnych czytelników: czy można wyrwać się z szarzyzny życia
i naprawdę zmienić świat, choćby wokół siebie? „Raj tuż za
rogiem to wspaniała powieść o tym, że raju na ziemi nie ma,
ale że warto walić głową w mur”.
Artur Domosławski, „Gazeta Wyborcza”
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DLA M£ODZIE¯Y
Tajemnica ginącego lasu, Jerzy Miosga
Wyd. W drodze
Dwunastoletni Tomek i troje jego przyjaciół starają się
pomóc krainie elfów – krainie podwodnego świata
w walce z Gizelą. Ta zła królowa dąży do zagłady lasu
i przyrody. Dzieci zostają
wciągnięte przez elfy w baśniowy świat pełen przygód
i niesamowitych postaci,
w którym znajdzie się też
miejsce na młodzieńczą
miłość.
Bohaterowie biorą udział
w wielkiej wojnie pomiędzy
mocami zła i dobra. Odbywa się regularna bitwa z potworami, którymi włada królowa Gizela. Czy dobro
zwycięży? Jak zakończy się
wielkie starcie z mocami
zła? Czy Tomek i przyjaciele szczęśliwie wrócą do domu?
Czy las zostanie ocalony?

Tajemnica klejnotu Nefertiti, Agnieszka Stelmaszyk
Wyd. Zielona Sowa
Zaczęło się zupełnie niewinnie od artykułu w gazecie: w Egipcie odkryto nowy
grobowiec. Dalej wypadki
potoczyły się już lawinowo.
Każdy, kto choć trochę interesuje się archeologią, rusza do Kairu. I oto zatłoczone uliczki miasta i bezkresne
piaski pustyni, stają się
świadkami szaleńczego wyścigu. Kto pozna legendę
Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z grobowca? Kim jest tajemnicza Cressida Finch?
No i najważniejsze – kto
pierwszy dotrze do klejnotu? Pytań coraz więcej,
a czas upływa szybciej niż
piasek w klepsydrze...
„Tajemnica klejnotu Nefertiti” to nie tylko zapierające dech
w piersiach przygody piątki przyjaciół. To odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat i nikomu nieznanych grobowców... Wartka akcja, przygody na miarę Indiany Jones,
bohaterowie, z którymi nie będziesz chciał się rozstawać
i mnóstwo humoru! Oto książka, którą czyta się jednym
tchem!

Melodia na 3 serca, Elżbieta Safarzyńska
Wyd. Printex
Główną bohaterką książki jest 15-letnia Kamila – dziew-
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czyna z problemami sercowymi, stojąca przed trudnym wyborem pomiędzy
dwoma chłopakami. Czy
Michał – chłopiec o twarzy
anioła i czarnym charakterku – jest właśnie TYM jedynym? Czy może drugi Michał (Bąku), chłopak
z przejściami, jest jednak
miłością jej życia?
Kamila, poza tym, ma
też inne problemy – z rodzicami, ze starszą siostrą
i nieznośnym, młodszym
bratem... Niełatwe bywa
życie nastolatki...

DLA DZIECI

Święty Marcin i mały miś,
Antonie Schneider, Maja
Dusikova
Wyd. Media Rodzina
Bogato ilustrowana książeczka przypomina znaną
z wielu przekazów legendę
o świętym, który podzielił się
swoim płaszczem z biedakiem. Bohaterami historyjki
są dziewczynka o imieniu
Marysia i jej zabawka – pluszowy miś. Zdarzyło im się
coś niewiarygodnego – spotkali świętego Marcina, który
na ich oczach jeszcze raz dokonał swojego szlachetnego czynu. Okazało się, że jego wymowa jest aktualna także dziś – również dla najmłodszych.

Plusk! Jak oszczędzać wodę, Nuria i Empar Jimenez
Ilustrator: Rosa M. Curto,
Wyd. Biobooks
Bez wody nie byłoby
życia na Ziemi. Potrzebują jej
ludzie, zwierzęta i rośliny,
więc musimy o nią dbać.
Z tej książki dowiesz się, dlaczego woda jest tak ważna
i co możesz zrobić, by rzeki,
jeziora i morza stały się
czystsze i pełne życia.
Książka z edukacyjnej
serii dla dzieci (5+), ich rodziców i nauczycieli o tematyce ekologicznej „Dbamy o naszą planetę. Nie sami – z rodzicami!”, jedynej tego typu serii
na polskim rynku wydawniczym. W ciekawy i przystępny sposób, łącząc wiedzę o otaczającym nas świecie z zabawą, uczy
dzieci szacunku do natury. Pomaga rodzicom i nauczycielom
kształtować proekologiczne postawy dzieci i wprowadzać zasady nowoczesnej ekologii w życiu codziennym.
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Seria „Dbamy o naszą planetę. Nie sami – z rodzicami!” w ciekawy i przystępny sposób, łącząc wiedzę o otaczającym nas świecie z zabawą, uczy dzieci szacunku do
natury. Pomaga rodzicom i nauczycielom kształtować proekologiczne postawy dzieci i wprowadzać zasady nowoczesnej ekologii w życiu codziennym.

Kto dogoni Koko?, Redmond Di, Sarah Ball
Wyd. Egmont
Koko, Wilson i Bruno mają
pilnie dostarczyć pierwszą
w swoim życiu nocną pocztę. W czasie jazdy Koko wyprzedza ciuchciaki, drwiąc
i strasząc je w ciemnościach. Nagle jej silnik odmawia posłuszeństwa. Czy
Bruno i Wilson zechcą pomóc Koko, skoro wcześniej
wyśmiewała się z przyjaciół
i zostawiła ich na pastwę
losu?

Czytelnicy polecaj¹

KALENDARZ
IMPREZ
Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale:
8 marca – Dzień Kobiet
17 kwietnia – Jarmark Wielkanocny
19 kwietnia – Wielkanocne Spotkanie Osób Samotnych

Lokalny Ośrodek Kultury
„WSPÓLNOTA” w Zgłobniu:

Dolores Claiborne, Stephen King
„Dolores Claiborne” to
książka, w której King ukazuje
historię Dolores – żony pijaka,
matki trójki dzieci, a także służącej Very Donovan. Główna
bohaterka pochodzi z biednej
rodziny, która zamieszkuje
małą miejscowość na wyspie.
Prozaiczny scenariusz napisany przez życie: Dolores dorasta, zakochuje się i wychodzi za
mąż, rodzi trójkę dzieci. Mąż
okazuje się pijakiem i nieokrzesanym gburem, a ona ciężko
pracuje u kobiety, która również
postanawia jej nie ułatwiać i tak
już ponurego, okrutnego życia.
Jednak cały świat przewraca
się do góry, kiedy dowiaduje
się, że jej starsza córka Selena jest molestowana przez ojca.
King w swojej książce w znakomity sposób przedstawił kompendium stanów psychicznych kobiety, która postanawia świadomie pozbawić życia swojego niegodziwego męża. Kobieta
w obliczu niebezpieczeństwa swojego dziecka postanawia dokonać okrutnego czynu. Portret kobiety przedstawiony przez
autora powieści jest bardzo realny nie jest to wyimaginowana
postać literacka, lecz można odnieść wrażenie, że jest to postać autentyczna. Przepełniona rzeczywistymi emocjami, które
nadają jej istotnego realizmu. W pewien sposób każda z kobiet
może się utożsamić z poszczególnymi stadiami emocjonalnymi głównej bohaterki. Można stwierdzić, że King opisał horror,
który dzieje się w umyśle Dolores w obliczu podjętych przez
nią decyzji, które nie są odwracalne w skutkach.
Dolores Claiborne to dramatyczna opowieść o samotności
i sile miłości matczynej do dziecka.
Monika Moskal
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LUTY
Turniej szachowy o Puchar Dyrektora LOK „Wspólnota”
Zabawa karnawałowa dla dorosłych pn. „Hej zapusty, zapusty!”
MARZEC
Dzień Kobiet w Zgłobniu
Warsztaty florystyczne dla młodzieży w Nosówce związane
z tematyką Świąt Wielkanocnych
KWIECIEŃ
Kiermasz ozdób Wielkanocnych
Udział w Konkursie Wielkanocnym w Boguchwale

Lokalny Ośrodek Kultury
„RAZEM” w Niechobrzu:
LUTY
Bal Karnawałowo-Walentynkowy w Ośrodku Kultury w Zarzeczu – impreza zamknięta 12.02.2011 r.
MARZEC
„BABSKI COMBER”- spotkanie zapustowe członkiń KGW
z terenu gminy Boguchwała – 03.03.2011 r. Mogielnica (tłusty
czwartek)
KWIECIEŃ
Gminna Droga Krzyżowa (10.04.2011 r. Niechobrz)
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Z ¿ycia ko³a wêdkarskiego nr 13
w Boguchwale
W sezonie wędkarskim 2010 Zarząd
Koła zorganizował dla naszych kolegów
zawody w różnych metodach wędkowania. Zawody te cieszyły się większym
zainteresowaniem niż w latach poprzednich. Frekwencja na zawodach
otwarcia sezonu była najliczniejsza (17
uczestników), a najmniejsza na zawodach spiningowych (8 uczestników), or-

ganizowanych po raz pierwszy.
Odbyły się również zawody z okazji
Dnia Dziecka, w których udział brać mogły dzieci do 16 roku życia. Uczestnicy
tych zawodów oraz ich opiekunowie nie
byli zobowiązani posiadać aktualne
uprawnienia wędkarskie. Zawody, które
odbyły się 20 czerwca 2010 r. organizowane były wspólnie z kołem nr 1 z Rzeszowa (ok. 50 uczestników). Z naszego
koła wśród dziewcząt wygrała Natalia
Kotowicz, zaś w kategorii chłopców zwyciężył Piotr Bihuń.
Zarząd Koła w 2010 r. odbył 11 posiedzeń, podczas których staraliśmy się
rozwiązywać sprawy bieżące oraz problemy zgłaszane przez wędkarzy. Braliśmy
udział w zarybieniach organizowanych
przez Zarząd Okręgu, a także zarybialiśmy narybkiem zakupionym z funduszy
naszego koła. Przeprowadziliśmy również dwa sprzątania brzegu Wisłoka.
Przypominam, że skarbnik koła nr 13
w Boguchwale Stanisław Grendysa przyjmuje opłaty na rok 2011, w każdy czwartek od godz. 17.00. Informuję także, że
zebranie sprawozdawcze odbędzie się
20 lutego 2011 r. w Domu Strażaka przy
ul. Kolejowej 15 o godz. 10.00.
Marek Pokrywka
Sekretarz Koła

Uczestnicy zawodów zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

Zakoñczenie rozgrywek
IV ligi szachowej
9 stycznia 2011 r. w ODK Staroniwa
w Rzeszowie zakończyły się rozgrywki
IV ligi szachowej, strefy rzeszowsko-krośnieńskiej w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów. Drużyny grupy A rozegrały dwa ostatnie mecze.
W X rundzie ekipa Lubczy zmierzyła się
z Wisłoką Dębica, której nieznacznie uległa po zaciętej walce (2,5:3,5). W XI rundzie Lubcza otrzymała punkty walkowerem, ponieważ drużyna Orła Rudnik nie
zgłosiła się do rozgrywek. Ostatecznie
ekipa Lubczy zajęła 5 miejsce na 12 drużyn biorących udział w zawodach, gromadząc na swym koncie 12 punktów meczowych i 34 tzw. małych punktów. Gdyby szczęście dopisało Lubcza mogłaby
wywalczyć IV a nawet III miejsce, ale
V lokata jest i tak lepsza od ubiegłorocz-

nej. Drużyna Lubczy grała w składzie:
Świgoń Tomasz, Małek Zbigniew, Nowakowski Jacek, Woźniak Grzegorz, Dębski Jerzy, Gubernat Małgorzata, zaś na

rezerwie Czyżewski Jerzy, Patynowski
Stanisław i Ziobro Tadeusz.
Piotr Oleszczuk
Kapitan drużyny Lubcza

Wyniki meczów IV ligi szachowej sezon 2010/11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Staroniwa Rzeszów – Lubcza Racławówka
Zelmer Rzeszów – Lubcza Racławówka
Lubcza Racławówka – Staroniwa II Rzeszów
TG Sokół EXTRANS Sędziszów Młp. – Lubcza
Lubcza Racławówka – Unia Nowa Sarzyna
Lubcza Racławówka – Lotnik Mielec
Centrum Jeżowe – Lubcza Racławówka
Lubcza Racławówka – UKSSP Leżajsk
Gryf Dębica – Lubcza Racławówka
Lubcza Racławówka – Wisłok Dębica
Lubcza Racławówka – Orzeł Rudnik
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4:2
6:0
4,5:1,5
4:2
4:2
6:0
0:6
4,5:1,5
3,5:2,5
2,5:3,5
6:0
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Turniej szachowy
o puchar Burmistrza Boguchwa³y
22 stycznia 2011 r. w Ośrodku Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu odbył się turniej szachowy o puchar Burmistrza Boguchwały.
Turniej ten przyciąga miłośników szachów zarówno tych starszych jak i młodszych pokazując tym samym, że starsi nadal
mają i pielęgnują swoją pasję, a młodsi wbrew powszechnej
opinii nie żyją tylko wirtualnym światem. W turnieju wzięło udział
21 uczestników, w tym 12 juniorów i 9 seniorów.
W kategorii juniorów zwyciężyli:
1. Cioch Bruno ze Zgłobnia
2. Opaliński Ireneusz z Boguchwały
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3. Cioch Piotr ze Zgłobnia
W kategorii seniorów zwyciężyli:
1. Czyżewski Piotr ze Zwięczycy
2. Siorek Stanisław z Niechobrza
3. Ziobro Tadeusz ze Zgłobnia
Zwycięzcy otrzymali puchary, wszyscy uczestnicy dyplomy
i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Boguchwale.
Nagrody zwycięzcom wręczyli: z-ca burmistrza Piotr Klimczak
oraz dyrektor LOK „Wspólnota” Małgorzata Kot.
LOK „Wspólnota” w Zgłobniu
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
zaprasza mieszkańców Boguchwały do udziału w projekcie

„Działajmy razem”
Cel projektu:
zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej mieszkańców Boguchwały w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
Grupa docelowa projektu:
 mieszkańcy miasta Boguchwała głównie w wieku 25–40
lat – zarówno kobiety jak i mężczyźni,
 mieszkańcy nowych osiedli,
 osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: bezrobotni, korzystający z pomocy GOPS,
 osoby należące do grup aktywnie działających na rzecz
społeczności lokalnej (m.in. członkowie Stowarzyszeń, Koła
Gospodyń Wiejskich).

Projekt obejmuje udział w bezpłatnych warsztatach:
• Otwarte warsztaty taneczne
• Warsztat „Kulinaria nie tylko dla kobiet”
• Otwarte warsztaty „Śpiewać każdy może”
• Warsztat „Regionalne rękodzieło artystyczne”
Uczestnicy otrzymają: materiały warsztatowe, certyfikat
ukończenia warsztatów.
W ramach projektu odbędą się dwa spotkania podsumowujące – imprezy integracyjne połączone z organizacją konkursów: „Śpiewać każdy może” oraz „Najpiękniejszy produkt rękodzieła”.

Laureaci konkursów otrzymają nagrody
Szczegółowa informacja o projekcie, jego przebiegu, harmonogram
zajęć na stronie internetowej projektu: www.dzialajmyrazem.boguchwala.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, ul. Dr Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
tel. 668 144 855, e-mail: srogb@boguchwala.pl; mailto:srogb@boguchwala.pl
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl,

Gdzie mo¿na kupiæ „Wiadomoœci Boguchwalskie”
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. Gubernat (ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol
MOGIELNICA
1. Sklep A. Soja

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. 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. Świętokrzyska 1)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

SPROSTOWANIE
W „Wiadomościach Boguchwalskich” nr 6/2010 w informacji o tym, gdzie można kupić prasę lokalną, błędnie został wpisany sklep nr 24 (GS)
w Nosówce. Oczywiście nie ma takiego sklepu w tej miejscowości. Przepraszamy za błąd.
Red.
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Og³oszenia
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

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!
Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE
tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl
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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 Niechobrzu, 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

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

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

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 Publicznej w Boguchwale.
SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!
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Ferie
zimowe
w Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale

w Lokalnym Osrodku
Kultury „Wspólnota”
w Zgłobniu

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
zaprasza
RODZICÓW oraz DZIECI z terenu Gminy Boguchwała do udziału w projekcie

„Uczymy się razem”
realizowany w okresie od 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r.
Główny cel projektu:
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 160 dzieci oraz 60 rodziców w zakresie zdrowego żywienia, zachowań
proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dziećmi.
Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt przewiduje udział 220 osób mieszkających na terenie Gminy Boguchwała, w tym:
– dzieci w wieku 5 - 6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy, z możliwością udziału dzieci z poza
przedszkoli,
– rodzice dzieci mających kłopoty zdrowotne i żywieniowe, ale także Ci, którzy chcą się nauczyć lepiej dbać o zdrowie
swojego dziecka, wspólnie spędzać wolny czas poprzez edukację.
Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach/warsztatach:
– Zajęcia przyrodnicze i proekologiczne dla dzieci
– Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla rodziców
– Edukacja artystyczna dla dzieci i rodziców
Zapewniamy: poczęstunek podczas zajęć, materiały warsztatowe
Szczegóły projektu, regulamin rekrutacji, ankiety rekrutacyjne na stronie internetowej:
www.uczymysierazem.boguchwala.pl
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
ul. dr Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
tel. 17 8755 254 lub 668 144 855, e-mail: srogb@boguchwala.pl
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

