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Informacje

Otrzymaliœmy dofinansowanie
na realizacjê du¿ego projektu
– rozmowa z burmistrzem Boguchwa³y
W pierwszych dniach maja miały miejsce konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Boguchwała dotyczące utworzenia nowych osiedli oraz
uporządkowania nazw i organizacji
ulic w Boguchwale. Znany jest wynik
konsultacji i co dalej?
Wynik konsultacji jest bardzo czytelny.
Mieszkańcy Boguchwały, którzy wzięli
udział w tym demokratycznym głosowaniu w większości opowiedzieli się za
uporządkowaniem nazw i organizacji
ulic w mieście oraz za pozostawieniem
dotychczasowej organizacji jednostki

Znamy
wyniki
konsultacji
W dniach od 4 do 8 maja
br. odby³y siê konsultacje spo³eczne z mieszkañcami miasta Boguchwa³a dotycz¹ce utworzenia nowych osiedli
oraz uporz¹dkowania
nazw i organizacji ulic w
Boguchwale.
Udział w konsultacjach wzięło 223
mieszkańców, co stanowi 4,7% mieszkańców Boguchwały uprawnionych do
udziału w tych konsultacjach. Biorący
udział w konsultacjach dali „zielone światło” dla dalszych prac mających na celu
uporządkowanie nazw i organizacji ulic
w Boguchwale („za” było 60% głosujących, blisko 35% było „przeciwnych”,
pozostali wstrzymali się od głosu). Poparcia wśród mieszkańców biorących udział
w konsultacjach nie znalazł pomysł na
utworzenie dodatkowych osiedli w Boguchwale (65,5% głosujących było przeciwnych, blisko 28% było „za”, kilku mieszkańców w tej sprawie wstrzymało się od
głosu).
Piotr Klimczak
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pomocniczej, czyli jednego osiedla
obejmującego całe miasto. Dlatego na
ostatniej sesji Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i zarządu osiedla miasta Boguchwała, a termin wyborów ustalony
został na 19 czerwca br. W kwestii uporządkowania nazw i organizacji ulic
w Boguchwale przedstawię Radzie
Miejskiej stosowny harmonogram i zakres prac związanych ze zmianami.
Materiał ten zostanie opracowany
w oparciu o cenne informacje zebrane
w trakcie konsultacji tj. opinie i propozycje mieszkańców. Dlatego w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję tym
wszystkim, którzy zaangażowali się
w konsultacje i przesłali swoje uwagi,
komentarze czy sugestie oraz wzięli
udział w samym głosowaniu. Głosujących było tylko 223 mieszkańców, ale
i tak jest to znacznie większa frekwencja niż na zebraniach ogólnych mieszkańców miasta. Przeprowadzenie konsultacji w formie demokratycznego głosowania jest nową metodą pozyskiwania stanowiska mieszkańców w ważnych kwestiach i z pewnością będzie
stosowane w przyszłości.
Dobiegła końca kadencja sołtysów
i rad sołeckich. W maju odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Znane
są już nazwiska wybranych osób i jak
po każdych wyborach, mieszkańcy
mają w stosunku do tych osób konkretne oczekiwania. Swoje oczekiwania ma z pewnością również Pan Burmistrz.
Wszystkim dotychczasowym sołtysom
i członkom rad sołeckich po raz kolejny przesyłam serdeczne podziękowania za współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów. Warto przypomnieć,
że osoby te pełnią funkcje społecznie
i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Gratuluje wszystkim, którzy zostali wybrani i podjęli się tej trudnej pracy na rzecz lokalnych społeczności
w ciągu najbliższych 4 lat. Oczekiwania w odniesieniu do sołtysów i rad sołeckich są dziś ogromne. Mają oni być
swoistym „pasem transmisyjnym” w relacjach między mieszkańcami sołectwa
a gminą, a jednocześnie powinni brać
na siebie obowiązki animatorów życia

lokalnej wspólnoty. Powinni umieć przenosić oczekiwania mieszkańców sołectwa na poziom władz samorządowych
(gminnych, powiatowych a nawet wojewódzkich), wyławiać codzienne problemy i inicjować proces ich rozwiązywania. Jak trudna to praca świadczy
mała ilość kandydatów na te ważne
społecznie funkcje.
Na stronach internetowych UM w Boguchwale można było w ostatnim czasie przeczytać informacje o sukcesach gminy w aplikowaniu o środki
unijne. Na jakie inwestycje samorząd
otrzymał wsparcie z UE?
Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dużego projektu w ramach którego podjęte zostaną działania związane
z regulacją cieków wodnych oraz budową i przebudową infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie gminy. Całkowity koszt projektu wynosi blisko
9 mln zł, natomiast przewidywana wartość dofinansowania to 7,5 mln zł. Będzie to największy kwotowo projekt realizowany obecnie przez Urząd Miejski.
Cieszą również kwoty uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Oba złożone projekty
otrzymały dofinansowanie. Pierwszy
dotyczy sołectwa Niechobrz, w ramach
tego projektu planowane jest wykonanie chodnika w centrum miejscowości
oraz remont sali widowiskowej i klatki
schodowej w domu ludowym. Drugi sołectwa Lutoryż, gdzie również planuje
się budowę chodnika w centrum miejscowości i zakup wyposażenia dla właśnie remontowanego domu kultury. Na
te inwestycje zostanie wydany blisko
1 mln zł.
Nasz samorząd otrzymał również środki z UE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 1,1 mln zł na
utworzenie 4 spółdzielni socjalnych, czyli tzw. firm społecznych, które będąc
podmiotami gospodarczymi o rynkowej
orientacji, równocześnie respektują specyficzne potrzeby osób o słabej zatrudnialności i niskich kwalifikacjach. Praca
w spółdzielni socjalnej ma dać szansę
osobom bezrobotnym w naszej gminie
na uzyskiwanie dochodów oraz podniesienie ich umiejętności zawodowych.
Rozmawia: Ewa Śliwa
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Wybory w so³ectwach
Kadencyjnoœæ dotyczy nie tylko burmistrza, rady miejskiej, ale równie¿ organów jednostek pomocniczych,
czyli so³ectw. Co cztery lata odbywaj¹ siê wiêc w ka¿dej miejscowoœci wybory so³tysa i rady so³eckiej,
a w mieœcie Boguchwa³a przewodnicz¹cego i zarz¹du
osiedla Boguchwa³a.
Termin wyborów został ustalony na
dzień 15 maja br. Wcześniej w każdej
z miejscowości odbyły się zebrania wiejskie, na których można było zgłaszać kandydatów na sołtysa oraz kandydatów do
rady sołeckiej. W niektórych miejscowościach, już na tych zebraniach wybrano
sołtysa i radę sołecką, ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata na sołtysa
i nie więcej niż dopuszczalną liczba kandydatów do rady sołeckiej. Dotyczyło to
miejscowości Wola Zgłobieńska, Racławówka, Mogielnica i Nosówka. W Lutoryżu był tylko jeden kandydat na sołtysa,
więc podczas wyborów 15 maja mieszkańcy wybierali tylko członków rady sołeckiej. Natomiast w Zarzeczu wybory
dotyczyły tylko sołtysa, bo liczba zgłoszonych kandydatów do rady sołeckiej odpowiadała ilości wymaganych członków.
Z powodu braku chętnych osób do kandydowania niepowodzeniem zakończyło
się zebranie wyborcze w Niechobrzu. Dlatego Rada Miejska w Boguchwale wyznaczyła kolejny termin wyborów w tym sołectwie na 19 czerwca. W tym dniu odbędą
się również wybory w mieście Boguchwała. Mieszkańcy Boguchwały będą wybierali nowy zarząd oraz przewodniczącego
osiedla. Poniżej publikujemy listę nowo
wybranych sołtysów i rad sołeckich,
a mieszkańców Niechobrza i Boguchwały zachęcamy do licznego udziału w wyborach w dniu 19 czerwca br.
KIELANÓWKA
SOŁTYS – MARIA FĄFARA
RADA SOŁECKA
1. ROMAN BŁAŻEJ
2. JANUSZ ŚWIDER
3. EDWARD ŚWIDER
4. ZBIGNIEW GUBERNAT
5. MAREK PROBOLA
6. BOGUSŁAWA BOROWIEC
7. FRANCISZEK KLOC
ZGŁOBIEŃ
SOŁTYS – ŁUKASZ HUDZIK
RADA SOŁECKA
1. BEATA CEGLARZ
2. JACEK KOŚCIAK
3. WIESŁAW TOŚ
4. ŚWIDER PAWEŁ
5. STANISŁAW WOROSZ
6. HENRYK GUBERNAT

7. JACEK ŚWIDER
ZARZECZE
SOŁTYS – DAWID SZOSTEK
RADA SOŁECKA
1. KRZYSZTOF MAC
2. DOROTA CZECH
3. STANISŁAW ZNAMIROWSKI
4. TADEUSZ CZEKAŃSKI
5. SEBASTIAN MULLER
6. MARIUSZ LEWICKI
7. RAFAŁ WILK
LUTORYŻ
SOŁTYS – JAN NAWROT
RADA SOŁECKA
1. TADEUSZ BRODA
2. MARIA UBERMAN
3. STANISŁAW TŁUCZEK
4. ADAM GAJDEK
5. AGNIESZKA KULESZCZYK
6. ANNA WOLSKA
7. BOGUSŁAW JABŁOŃSKI
8. MIROSŁAW BOSEK
9. JÓZEF RZEPKA
10. JÓZEF KROK
11. STANISŁAW CZECH
12. JÓZEF MACKIEWICZ

MOGIELNICA
SOŁTYS – ŁUKASZ BURY
RADA SOŁECKA
1. ADAM CHMIEL
2. JACEK ZIEMBA
3. JERZY PĄCZEK
4. TOMASZ PIETRUCHA
5. DAWID CHMIEL
6. STANISŁAW JAKUBOWICZ
7. BOGDAN PĄCZEK
WOLA ZGLOBIEŃSKA
SOŁTYS – JÓZEF BARAN
RADA SOŁECKA
1. JÓZEF SENDECKI
2. KAZIMIERZ KAMYK
3. ROMAN SKIBA
4. WIESŁAW RZEPKA
5. ZYTA FRANCZYK
6. ZBIGNIEW ZIOMEK
7. KAZIMIERZ BIENIEK
RACŁAWÓWKA
SOŁTYS – PIOTR BEDNARSKI
RADA SOŁECKA
1. WOJCIECH RZUCIDŁO
2. ANTONI JAWORSKI
3. ROMAN GAJDEK
4. WIESŁAW BAĆ
5. ANDRZEJ ŚWIDER
6. KAZIMIERA GAJDEK
7. LESZEK ŚWIDER
NOSÓWKA
SOŁTYS – GRZEGORZ GUBERNAT
RADA SOŁECKA
1. TOMASZ KWAŚNY
2. WŁADYSŁAW WIECH
3. PIOTR BOBEŁ
4. WIESŁAW CZECH
5. JANUSZ SITEK
6. LUCYNA PAŁKA
7. ADAM STACHOWICZ

UM

Dekalog samorządowca

ŒWIAT£YM RADNYM DZIESIÊCIORO
UWAG KU SZLACHETNEMU URZÊDU
SPRAWOWANIU
My jesteśmy, którzy was obrali, a głosy waszych krewnych nie wystarczyłyby do
aktu tego.
1. Nie targaj imienia matecznika swego ku uciesze wszelkiej maści radnych innych
2. Nie odurzaj się myślą, iż przed twoim rajcowaniem jeno zgraja duraków zagony tu
uprawiała
3. Pomnij, że są sprawy boskie i cesarskie, a tej formule przystęp do umysłu swego
dawaj
4. Darz szacunkiem wiekowszych, choćby ci oni edukacyjnymi splendorami ustępowali, bo niektóra ich wiedza jest święta
5. Nie mąć w osądach i stanowieniach dobrych, li tylko po to, by odwrotnie być miało
6. Nie brukaj wizerunku swego, bałwochwalczo mir dając personom karierę wszelaką kochającym tylko
7. Nie przywłaszczaj zamysłów nie z twego rozumu się wywodzących, a obiektywizmu się ucz ciągle
8. Nie każ ludziom ślepotą z zachodu przywlekaną we wszystkim się przyoblekać
9. Nie pożądaj władzy sprawczej nie bacząc na matematyki – królowej nauk prawidła
10. Ani żadnej rzeczy, która niekorzyść mieszkańcom da, bo czas twój sromotnie
zmarnowan będzie
Radny III Kadencji dr ĄG
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Oferta

edukacyjna

Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Boguchwale
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Boguchwale przygotowa³o na rok szkolny
2011/2012 bardzo atrakcyjn¹ ofertê edukacyjn¹. Cechuje j¹ innowacyjnoœæ oraz pe³ne zrozumienie dla potrzeb i wymagañ przysz³ych licealistów.
W odróżnieniu od większości szkół
średnich, w których uczeń może wybierać jedynie między odgórnie ustalonymi
profilami edukacyjnymi, do których na
ogół są sztywno przypisane języki obce,
kandydat do Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, swobodnie wybiera
przedmioty rozszerzone (dwa lub więcej),
jak również samodzielnie kształtuje dowolny zestaw języków. Tym samym licealista sam tworzy swój indywidualny profil
edukacyjny. Jednocześnie szeroka gama
zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez

z osiągnięć edukacyjnych, potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty, według klucza dostępnego na stronie internetowej Liceum,
przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej
korzystny punktowo dla kandydata
przedmiot z grupy obejmującej: historię,
wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię, fizykę i informatykę.
W dużym skrócie projekt kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale przedstawia poniższa tabela.

Liceum, pozwala wszystkim rozwijać posiadane pasje i talenty. Wśród rozlicznych
form dodatkowej aktywności, można
wymienić m.in.: warsztaty artystyczne
z zakresu sztuk plastycznych, multimedialne koło naukowe, warsztaty logiczno
– matematyczne, koła grupujące pasjonatów języków obcych oraz te, w ramach,
których spotykają się miłośnicy nauk
przyrodniczych i humanistycznych.
Wszystkie typy zajęć, w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale, prowadzone są w nowatorski sposób z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, wśród których godne podkreślenia miejsce zajmują narzędzia multimedialne.
Aby znaleźć się w gronie uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg
punktowy (100 punktów), stanowiący
sumę rezultatów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz tych wynikających

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale prowadzi nabór na rok szkolny
2011/2012 w systemie elektronicznym i tradycyjnym. Kandydaci rejestrują się w systemie naboru elektronicznego na platformie internetowej Nabór Optivum: https://
podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat.
W serwisie tym w zakładce „Przewodnik” znajduje się instrukcja objaśniająca
procedurę elektronicznej rejestracji, której można dokonać także w sekretariacie Liceum, z pomocą pracownika Punktu Naboru. W systemie naboru elektronicznego, w opisie poszczególnych oddziałów (A, B, C) określono limity
30 uczniów. Kolejny więc (trzydziesty
pierwszy i następny kandydat w układzie
preferencyjnym, punktowym) może zostać usunięty z systemu – co stoi
w sprzeczności z naszymi intencjami zakładającymi, że zostaną przyjęci wszyscy,
którzy spełnią kryteria naboru. Aby temu
przeciwdziałać – nie dać się usunąć z sys-
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temu – należy wskazać w dowolnym układzie preferencyjnym wszystkie trzy oddziały (A, B i C). W oddziale A, B lub C
znajdziesz się wśród uczniów o zbliżonych profilach edukacyjnych. Tak więc
o ostatecznym przypisaniu ucznia do danego oddziału, zadecyduje nie bezduszny system, ale jego osobiste wybory.
W opisie poszczególnych oddziałów
znajdują się identyczne treści. Zabieg taki
został podyktowany formalnymi ograniczeniami elektronicznego systemu rejestracji uczniów, który nie zezwala na ukazanie pełnej oferty przedmiotów rozszerzonych. Aby umożliwić uczniom już na
tym etapie, wyraźne sprecyzowanie ich
indywidualnych preferencji, co do przedmiotów rozszerzonych i języków obcych,
zachęcamy, aby obok wydruku podania
z systemu, dostarczać także formularz
znajdujący się w zakładce: „Nabór tradycyjny”, dostępny na internetowej stronie
Liceum. Warto też wiedzieć, że każdy
może skorygować swoje pierwotne wybory w późniejszym terminie. Naszym
Licealistom proponujemy nie tylko wyjątkową ofertę kształcenia, wychodzimy także naprzeciw ich dodatkowym oczekiwaniom i potrzebom. Gwarantujemy wsparcie edukacyjne, w tym wypożyczenie
podręczników szkolnych, laptop do wyłącznej dyspozycji na czas nauki w Liceum, zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną, dofinansowanie (pełne
lub częściowe) do obiadów w stołówce
oraz przyjazny system stypendialny (stypendium socjalne i naukowe).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych bliższym poznaniem oferty edukacyjnej na stronę internetową Liceum
Ogólnokształcącego w Boguchwale oraz
do osobistego odwiedzenia jego siedziby zlokalizowanej w urokliwym Pałacu
Lubomirskich.
dr Michał Figura
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Ochrona upraw
przed zwierzyn¹ leœn¹
Jak wynika z raportu opublikowanego przez portal Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie liczebnoœæ zwierzyny ³ownej na Podkarpaciu sukcesywnie
wzrasta. Fakt ten mo¿e cieszyæ, poniewa¿ œwiadczy o doskona³ej kondycji naszych
lasów i ich atrakcyjnoœci, jako siedliska. Z drugiej jednak strony zwiêkszona liczebnoœæ dzikich zwierz¹t mo¿e prowadziæ do wzrostu liczby szkód przez nie, dokonywanych w plonach i uprawach rolnych.
Jednym ze sposobów ochrony upraw przed dzikimi zwierzętami jest budowa trwałego ogrodzenia wokół plantacji. Skuteczne może się również okazać zabezpieczenie pola ogrodzeniem elektrycznym, czyli tzw. elektrycznym pastuchem. Należy
jednak pamiętać o doborze odpowiedniego dla zwierzyny leśnej rodzaju tego urządzenia (dla skutecznej ochrony elektryzator musi generować impuls o energii kilkakrotnie wyższej niż
ten stosowany w wypasie krowy mlecznej). Istotne jest również
rozłożenie przewodów, które będzie różne w zależności od tego,
przed jakim zwierzęciem chcemy chronić nasze uprawy.
Na rynku dostępnych jest również szereg chemicznych środków ochrony przed dziką zwierzyną. Są to zazwyczaj środki,
których woń jest wyjątkowo nieprzyjemna dla danego zwierzęcia i zmusza go tym samym do opuszczenia miejsca jej występowania. Wśród pozostałych repelentów, czyli tzw. odstraszaczy, są urządzenia generujące światło bądź dźwięki mające na
celu odstraszenie niepożądanych w danym miejscu gatunków.
Pomimo stosowanych środków ochrony niejednokrotnie
dochodzi jednak do powstania wspomnianej już szkody w plonach lub uprawach.

Co zrobiæ, gdy na prewencjê
jest ju¿ za póŸno?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia
8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych (Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.) właściciel lub
posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza szkodę
w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia,
a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie
14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
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Zgłoszenia takie przyjmują zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na terenie gminy Boguchwała są trzy obwody
łowieckie:
1) nr 100pk, Wojskowe Koło Łowieckie nr 154 „Rogacz”,
ul. Rejtana 1A/39, 35-326 Rzeszów
2) nr 125 pk, Koło Łowieckie „Rogacz” w Niechobrzu, 36-047
Niechobrz 540
3) nr 113pk, Koło Łowieckie „Podgorzałka” w Rzeszowie,
ul. Ks. Jałowego 25, 35-010 Rzeszów.
Szkodę należy zgłaszać we właściwym terytorialnie kole
łowieckim, a w przypadku KŁ „Rogacz” w Niechobrzu osobą
uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód jest Bogusław
Depa, Racławówka 22, 36-047 Niechobrz (druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie www.boguchwala.pl w zakładce
Ochrona środowiska.)
Upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy obwodu łowieckiego dokonują szacowania strat i sporządzają protokół. Istotny jest fakt, iż poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do
protokołu przed jego podpisaniem. Wysokość odszkodowania ustala się według wytycznych podanych w rozporządzeniu
ministra środowiska z dn. 8 marca 2010r. Wypłaty odszkodowania dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich
w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporządzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne szacowanie miało miejsce.
Jednak jak mówi przysłowie: lepiej zapobiegać, niż leczyć!
Pamiętajmy o prewencji i chrońmy tym samym nasze uprawy
przed dziką zwierzyną we wszelki możliwy sposób, a unikniemy stresów związanych ze staraniem się o odszkodowanie za
poniesione szkody.
Krystyna Janda
Uczestniczka „Warsztatów dziennikarskich
dla mieszkańców Gminy Boguchwała”
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Echa rewolucji elektronicznej
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale
Na pocz¹tku 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwa³a, filia w Mogielnicy
oraz filia w Lutory¿u wdro¿y³y elektroniczny system wypo¿yczania ksi¹¿ek.
Takie udoskonalenie możliwe jest dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miejskiego
w Boguchwale a także Programowi Rozwoju Bibliotek. Instytucje te wsparły finansowo a także rzeczowo biblioteki publiczne
w naszej gminie, co spowodowało unowocześnienie bibliotek
i elektroniczne korzystanie z dostępu do książek. Bibliotekarzom natomiast pozwala na katalogowanie, wyszukiwanie, generowanie raportów i zestawień bez zbędnego tzw. „ręcznego” liczenia statystyk.
Elektroniczny system usprawnił obsługę Czytelników, pod
względem szybkości i jakości usług. Bowiem Czytelnik otrzymując kartę biblioteczną (pierwsza karta jest bezpłatna) ma
bezpośredni dostęp do własnego konta, co powoduje możliwość prolongowania a w przyszłości rezerwacji i zamawiania
książek o każdej porze dnia czy nocy – mówią bibliotekarki
z GBP w Boguchwale.
Jeśli chodzi o młodego Czytelnika, to nowa forma udostępniania zbiorów uaktywniła najmłodszych boguchwalan, którzy
chętnie korzystają z bibliotecznego księgozbioru, legitymując
się elektroniczną kartą biblioteczną – dodaje Irena Jakubiec,
bibliotekarka z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale.
Pierwsza wizyta w bibliotece po wprowadzeniu systemu
elektronicznego, wymagała od Czytelnika poświęcenia czasu
i cierpliwości, ponieważ wydanie karty bibliotecznej to aktualizacja, uzupełnienie danych osobowych i konieczność wypełnienia dodatkowych formularzy. Natomiast każde kolejne od-

wiedziny biblioteki to szybka i sprawna obsługa komputerowa
– podsumowuje Danuta Starzyk, bibliotekarka z Wypożyczalni
dla Dorosłych w Boguchwale.

Elektroniczna karta biblioteczna – nowoczesną wizytówką
każdego czytelnika GBP w Boguchwale
Do końca 2011 roku w każdej bibliotece publicznej na terenie gminy Boguchwała zostanie wdrożony system elektroniczny – zapewnia dyrektor GBP w Boguchwale Ewa Śliwa.
Aneta Pyza

Wyró¿nienie dla
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Boguchwale
GBP w Boguchwale w marcu brała udział w konkursie
„Pomyszkuj w bibliotece – Tydzień z Internetem”, były to spotkania z cyklu „Zadbaj o zdrowie z Internetem”.
Wśród uczestników znalazło się wielu seniorów, którzy
po raz pierwszy zetknęli się z komputerem. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, uczestnicy spotkania poznali, czym
jest Internet i jak odnaleźć w nim konkretne informacje. Na
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konkurs wpłynęło 359 zgłoszeń, wśród wyróżnionych znalazła się GBP w Boguchwale, która otrzyma nagrody specjalne ufundowane przez UPC Polska, będą to zestawy podręczników (podręcznik Akademii e-Seniora i książki „Baw się
i ucz”).
Ewa Śliwa
GBP w Boguchwale
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Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt „Warsztaty dziennikarskie dla mieszkańców Gminy Boguchwała” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Biblioteka wspiera rozwój mieszkañców
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale realizuje projekt pn. „Warsztaty dziennikarskie dla mieszkañców gminy Boguchwa³a” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
W zajęciach, które rozpoczęły się w marcu i potrwają do czerwca, bierze udział 30 osób, które zdobędą wiedzę i umiejętności
z zakresu: redagowania tekstów dziennikarskich, prowadzenia
wywiadów, prowadzenia dziennikarstwa w Internecie, fotografii
i komputerowej obróbki zdjęć oraz etyki dziennikarskiej.
Podsumowaniem zajęć i jednocześnie sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie przygotowanie artykułów do lokalnej prasy.
Każdy z uczestników będzie miał za zadanie przygotować pod
okiem trenera artykuł do „Wiadomości Boguchwalskich”. Najlepsze artykuły zostaną opublikowane w wersji papierowej, a wszystkie w wersji elektronicznej na stronie projektu.

oraz wizualizacji rzeczywistości w ramach warsztatów z grafiki
komputerowej uczy Szymon Rząsa grafik i programista, właściciel Firmy PRESTIGE – Agencji Kreatywnej Reklamy i Promocji, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie w zakresie systemów informacyjnych i multimedialnych.
Aktywna biblioteka
GBP w Boguchwale realizując ten projekt umożliwia mieszkańcom gminy Boguchwała zdobycie wiedzy teoretycznej

Solidni trenerzy,
wysoki poziom zajêæ
Warsztaty dziennikarskie prowadzone
są przez wykwalifikowanych trenerów. Sztuki przekazu informacji, dziennikarstwa
w Internecie oraz warsztatu praktycznego
przygotowania gazety uczy Alina Bosak,
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie reklamy, doświadczona dziennikarka gazety codziennej „NOWINY”, redaktor podstron portalu nowiny24.pl, zdobywczyni specjalnego wyróżnienia w konkursie dla dziennikarzy Ludzka Twarz EFS, wolontariusz gazety „Przemiana” wydawanej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Z aparatem fotograficznym uczestników
projektu oswaja Paweł Olearka, absolwent
Zajęcia z dziennikarzem dr Pawłem Kucą – pracownikiem WSIiZ
Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Współzałożyciel galerii fotografii „Galeria 4”. Prezes Stowarzyszenia Inicja- i praktycznej z zakresu dziennikarstwa, fotografii i grafiki komtyw Artystycznych art_core. Nauczyciel fotografii i filmu w Zespo- puterowej. Biblioteka wspiera swoimi działaniami wszelkie forle Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Laureat wielu prestiżowych my przyczyniające się do rozwoju kulturalnego i edukacyjnenagród, konkursów
go mieszkańców gminy.
Technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej
Elżbieta Wilusz, Justyna Rogóz

BENEFICJENT: Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Dr. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała, Tel./Fax: 17 871 53 55
www.dziennikarz.boguchwala.org.pl; e-mail: biuro@boguchwala.org.pl
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Przytulisko „Cztery Łapy” w Boguchwale jest miejscem dającym schronienie wszystkim psom porzuconym

Nie wydajemy psów na ³añcuchy,
ani do kojców
Dzia³alnoœæ boguchwalskiego przytuliska przynosi pozytywne efekty. Dziêki og³oszeniom na regionalnych i ogólnopolskich portalach, naszym psom uda³o siê znaleŸæ wspania³e domy, nie tylko w okolicznych miejscowoœciach, ale równie¿ w Warszawie, na Mazurach, na Œl¹sku, a nawet w Niemczech.
Przed adopcją staramy się dobrze
poznać nowych właścicieli, ich podejście
do zwierząt, a także warunki, które chcą
zapewnić naszym podopiecznym. Nie
wydajemy psów na łańcuchy, ani do kojców. Zwierzę to też istota żywa, to nie
przedmiot ani zabawka, to stworzenie
potrzebujące trochę uwagi i miłości, a nie
spędzenia życia na łańcuchu, pozostawione samemu sobie.
Dlatego zastanówmy się, czy przygarniając psa lub adoptując go, jest on nam
naprawdę w życiu potrzebny, czy będziemy mu w stanie zapewnić dobre warunki, ciepły kąt, poświęcić czas, czy nie jest
to tylko chwilowy kaprys naszych dzieci,
które potem znudzone zwierzątkiem,
wyrzucają je w kąt jak starego pluszowego misia, a my nie wiedząc, co z nim zrobić pozostawiamy na poboczu, przywią-

Rafi ze swoją nową właścicielką z Przeworska
zujemy do drzew, lub po prostu wyrzucamy z samochodu.
Pamiętajmy, lepiej nie brać zwierzęcia, które będzie przez całe życie zaniedbane, nieszczęśliwe, porzucone i odejdzie w samotności. Gdy pojawi się zbyt
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wiele dylematów, lub nie jesteśmy pewPrzytulisko „Cztery Łapy” w Boguni, nie podejmujmy tej decyzji. Zwierzęta
chwale jest miejscem dającym schronieteż mają uczucia i odczuwają tak jak członie wszystkim psom porzuconym, z wywiek ból, smutek, zimno i głód. Zwierzę
padków, zaniedbanym, oraz odebranym
powinna adoptować osoba odpowieinterwencyjnie z Gminy Boguchwała,
dzialna, nietraktująca go
w sposób przedmiotowy.
Jeśli potrzebujemy kontaktu ze zwierzęciem,
a nie posiadamy możliwości zaopiekowania się
nim, spróbujmy obcować
ze zwierzętami naszych
znajomych oraz przyjaciół lub uczyńmy miły
gest wspomagając jakieś
znajome schronisko lub
przytulisko.
Po adopcji utrzymujemy kontakt z nowymi właścicielami, którzy przesyłają nam zdjęcia swoich
pupili, piszą e-maile,
dzwonią. Osoby te są
bardzo wdzięczne za
możliwość adopcji psa
stającego się ich praw- Nero ze swoją nową rodziną z Mazur
dziwym przyjacielem i towarzyszem życia (tutaj należy dodać, że
a także jej okolic. To miejsce, w którym
wszystkie nasze psy dzięki ciągłym kontraktujemy naszych podopiecznych jak
taktom z wolontariuszami są bardzo przywłasne zwierzęta domowe. Przynosimy
jazne, wesołe, skore do zabawy, pragnąróżne smakołyki, głaszczemy, przytulace przytulania i głaskania, szybko adamy, a nawet rozmawiamy. Tutaj mają jeptują się w nowym środowisku i przywiądzenie, ciepłą budę, dobrą opiekę wetezują do nowych właścicieli, radośnie wirynaryjną, a także odrobinę czułości
tają każdą nową osobę, która chce je odi miłości, które ofiaruje im kilku wolontawiedzić, poświęcić trochę czasu, zaadopriuszy pomagających w opiece nad nimi.
tować).
Osoby te zabierają je na spacery, czeszą,
Zwracamy się z gorącą prośbą do
sprzątają boksy, jednak jest ich zbyt mało,
wszystkich chętnych osób, które chciałyaby zaspokoić wszystkie potrzeby zwieby wspomóc boguchwalskie przytulisko
rząt, w szczególności, kiedy psów jest zbyt
zakupując karmę, puszki lub chrupki dla
wiele, a boksy są przepełnione. Poszukunaszych podopiecznych. Wszystkie zakujemy osób, które lubią zwierzęta, nie jest
pione przez Państwa podarunki można odim obojętny los zwierząt porzuconych i źle
dawać w gabinecie weterynaryjnym w Botraktowanych, ludzi o „wielkim sercu” praguchwale u Justyny Stawarz. Tym, którzy
gnących zostać naszymi wolontariuszami
dotychczas nas wspomogli, czyli Szkole
(w sprawie wolontariatu prosimy o konPodstawowej oraz Przedszkolu w Bogutakt pod numerem tel. 602 670 139).
chwale, organizując zbiórkę na rzecz naAgata Busz, wolontariuszka
szego przytuliska – serdecznie dziękujemy.
z przytuliska „Cztery Łapy”
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Setne urodziny
Antoniny Ziemby
– mieszkanki Boguchwa³y
Mieszkanka Boguchwały Antonina
Ziemba 14 kwietnia 2011 r. obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji wizytę z życzeniami zdrowia i wszelkiej po-

myślności na kolejne lata życia złożył
burmistrz Wiesław Dronka, Piotr Klimczak
– zastępca burmistrza oraz Magdalena
Byjoś – kierownik Urzędu Stanu Cywil-

Jubilatka z lekarzem rodzinnym dr Katarzyną Witkowską (z lewej) i córką
Aleksandrą

Od lewej: Antonina Ziemba z mężem Franciszkiem i córką Zofią (1958 r.)

nego. Rodzina, sąsiedzi, instytucje odwiedzali Jubilatkę składając życzenia
wraz z upominkami.
Mam dobrą opiekę medyczną, wspaniałą rodzinę, która poświęca mi wiele
czasu i uwagi – opowiada Pani Antonina. Jubilatka urodziła się 14.04.1911 r.,
ma 3 dzieci, 7 wnuczek i 7 prawnuków.
Od najmłodszych lat zajmowała się gospodarstwem, rodziną. Była działaczką
katolickiego stowarzyszenia młodzieży
żeńskiej, śpiewała w chórze.
Aneta Pyza

Kiedy odchodzi przyjaciel...
trudno o s³owa
Ludzie odchodzą tak szybko...
i zostawiają ludzi, którzy za nimi tęsknią...

W sobotnią noc 30 kwietnia odszedł od nas
Fryderyk Gil, kronikarz naszej wsi, przyjaciel szkoły.
Panie Fryderyku!
Smutno nam tu będzie bez Pana!
Mamy jednak nadzieję, że gdzieś tam na niebieskich łąkach... pisze Pan nadal swój pamiętnik.
Cała społeczność szkolna dziękuje za serce, za pasję, za to, że następne
pokolenia mogielniczan będą mogły czerpać wiedzę o swojej małej ojczyźnie
z Pamiętnika mojej wsi.
Fryderyk Gil urodził się 13.09.1934
roku w Mogielnicy, miał sześcioro rodzeństwa. Przywiązywał wielką wagę do
historii i tradycji, bardzo kochał swoją

małą ojczyznę.
Tutaj się wychował i mieszkał przez
całe swoje życie. Podczas okupacji chodził do szkoły, która mieściła się w domu
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Mama i rodzeństwo (brak jednego brata). Fryderyk Gil po prawej – obok mamy

dzy o Mogielnicy, jej historii i tradycji.
święcał wiele czasu na pozyskiwanie paA było co podziwiać! Był pisany ręczmiątek, zdjęć i dokumentów. Spisywał
nie, ozdabiany cennymi fotografiami, pawspomnienia ludzi, którzy tworzyli histomiątkami i trafnymi komentarzami.
rię naszej miejscowości. Pamiętam, jak
wiele radości sprawiło mu odnalezienie
dokumentu potwierdzającego utworzenie
naszej wsi.
Nie piszę dla siebie. Piszę, żeby ludzie
pamiętali
o tych, dzięki którym
możemy cieszyć się
teraz taką piękną
miejscowością. Ja
wiem, ile zostało zrobione, bo mieszkam
tu od zawsze – mawiał F. Gil.
Z naszą szkołą
związany był od wie- Wigilia naszych dziadów
lu, wielu lat. Tu uczyły
Przez ponad 25 lat wspólnie zrealisię jego trzy córki
zowaliśmy wiele ciekawych projektów.
i siedmioro wnucząt.
Były wywiady, konkursy, filmy, jubileDobry kontakt, jaki
usze, ale i te zwykłe spotkania w sermiał z uczniami i nadecznej atmosferze, z ciepłymi wspouczycielami oraz ciemnieniami. Na pożegnanie nasz przyjakawy sposób opowiaciel zwykł mawiać: Jestem zawsze do
dania o sprawach naWaszej dyspozycji, wizyta u Was jest
szej małej ojczyzny
dla mnie największą przyjemnością
zaowocowały długoi zapłatą za to, co robię.
letnią współpracą,
To prawda. Miał dla nas zawsze czas,
która z czasem przesłużył pomocą, inspirował do działania.
rodziła się w przyjaźń.
Tak powstały: biuletyn o Mogielnicy
Lekcje historii i języka
z okazji 50-lecia wsi, strona internetowa
polskiego z jego
w ramach konkursu Najbliższa Ojczyudziałem cieszyły się
zna, filmy z jego udziałem Tu jest moje
ogromnym zainteremiejsce, tu jest mój dom i Co obce posowaniem, a pamiętznajmy – lecz swoje kochajmy.
nik stał się dla
W oparciu o wspomnienia pana Fryuczniów kopalnią wie-

Pamiętnik mojej wsi
prywatnym u Mateusza Kyca. Po wojnie
uczęszczał do szkoły w Niechobrzu. Potem wyjechał do Bolkowa i tam ukończył Technikum Ceramiczne. Ożenił się
w Mogielnicy z Zofią Zielińską również
mogielniczanką. Wybudował dom, założył rodzinę i wychował trzy córki. Całe
swoje zawodowe życie związał z Zakładem Porcelany w Boguchwale.
Pasją jego życia było prowadzenie
Pamiętnika mojej wsi. Przez 35 lat pisał
właśnie pamiętnik, a nie kronikę. Mówił
często, że nie czuje się na siłach pisać
kroniki, że to są tylko takie jego obserwacje i skromne zapiski. A zapisywał
w nim wszystko, co dotyczyło jego rodzinnej wsi. Pisał o ludziach, o historii,
o tradycji, o problemach i o ważnych wydarzeniach w kraju, które uznał za godne uwagi, a które miały znaczący wpływ
na życie mieszkańców Mogielnicy. Po-
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Przyjaciel szkoły Fryderyk Gil
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Kronika
deryka został opracowany scenariusz,
według którego powstała piękna i pełna uroczych wspomnień Wigilia naszych dziadów.
Wigilia naszych dziadów i pradziadów zaprezentowana w naszej wsi po
raz pierwszy jest tym bardziej godna
uwagi, że było to na przełomie nie tylko wieków, ale i tysiąclecia. Tak więc
widowisko to zapoczątkowało trzecie
tysiąclecie, przekazując mogielnickie
tradycje następnym pokoleniom – tak
napisał o tym wydarzeniu w naszej kronice, tuż po obejrzeniu tego widowiska.
Patron naszej szkoły Jan Paweł II
mówił często: Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez to, kim
jest. Nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi. W dowód
wielkiego uznania w roku 2007 Fryderyk Gil otrzymał honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Był z nami zawsze w ważnych dla
nas chwilach. Przeżyliśmy wspólnie wiele radości, wiele wzruszeń i nikt z nas
nie pomyślał, że tak szybko przyjdzie
nam żegnać Przyjaciela. A wtedy tak
trudno o słowa...

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Tu mieszkam”

Smutno nam tu będzie bez Pana!
Ale będziemy pamiętać o skromnym, dobrym człowieku i o jego wielkiej pasji
Pamiętniku naszej wsi.
Marzena Bardzik

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II
2 maja na Placu Œwiêtego Piotra odby³a siê msza beatyfikacyjna Jana Paw³a II.
Wyniesieniu papie¿a na o³tarze towarzyszy³y uroczystoœci w ca³ej Polsce.
W Szkole Podstawowej w Boguchwale uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się na uroczystości poświęconej
Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Program artystyczny o Papieżu Polaku przygotowała s. Roberta wraz z Grzegorzem Ziobro.

Podsumowano również konkursy o Janie Pawle II przygotowane przez Lesława Palimąkę oraz ks. Pawła Białka. Odbyły się następujące konkursy:
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla
klas IV-VI:

1.
2.
3.
4.
5.

Jakub Uryniak – I miejsce
Zuzanna Witek – II miejsce
Aleksandra Rojek – III miejsce
Gabriela Warchoł – III miejsce
Aleksandra Nowak – III miejsce
Konkurs na wykonanie albumu o Janie Pawle II – konkurs klasowy O-III.
1. Klasa „O” – I miejsce
2. Klasa IIIa – II miejsce
3. Klasa Ib – III miejsce
Konkurs na wykonanie albumu o Janie Pawle II – konkurs indywidualny.
1. Paulina Borkowska – I miejsce
2. Julia Fejdasz – II miejsce
3. Anna Zamorska – III miejsce
Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Dyrektor Renatę
Olszyńską oraz ks. Pawła Białka,
a wszystkie prace wystawiono na wystawce na korytarzu szkolnym, gdzie każdy
może podziwiać piękne albumy. Na zakończenie naszej uroczystości wszyscy
uczniowie odśpiewali dla Jana Pawła II
„Barkę”.
Lesław Palimąka
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Boguchwalski pog³os
pod Wawelem
Na spacer tą ulicą najlepiej wybrać się
z rana. O takiej porze ruch jest tam jeszcze umiarkowany, a co najważniejsze –
wschodzące zza wawelskiego wzgórza
słońce otula wyższą wieżę katedralną
delikatną mgiełką, nadając jej iście onirycznego wyglądu. Na taki spacer warto
pójść: w końcu, jest to okazja, aby w centrum Krakowa zetknąć się z boguchwalskim pogłosem.
Bo ulica ta, ciągnąca się wzdłuż Plant,
po stronie głównych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego, po sam Wawel,

Było kilka stolików, wszystkie czasem
obsadzone, jakby mała resursa. Tylko
z kolacją pani Straszewska nigdy nie wiedziała, ile osób będzie na kolacji. Kucharz
był dobry, pieniędzy dużo, pani gospodarna, więc łatwo było temu zapobiec”.
Straszewski nie mógł porzucić Krakowa, bo z dawną stolicą wiązały go zarówno najważniejsze interesy jak i służba publiczna. Zasiadał w Senacie Krakowa, pracował aktywnie w Komitecie
do spraw Upiększania Miasta, był członkiem Komisji Włościańskiej. Kiedy zaś

poświęcona została jednemu z nielicznych krakusów, związanych z Boguchwałą: Florianowi Straszewskiemu
(1766-1847). Ten przedstawiciel rodu,
wywodzącego się z ziemi płockiej, w 1805
roku kupił dominium boguchwalskie,
w skład którego wchodziło siedem wsi:
Boguchwała, Błędowa, Lutoryż, Niechobrz, Nosówka, Wola Zgłobieńska
i Zgłobień. Sam, częstym w owych czasach zwyczajem, rezydował z reguły nie
w swojej podrzeszowskiej posiadłości, ale
tam, gdzie działo się o wiele więcej: w Krakowie. Pod Wawelem miał od 1807 własną
kamienicę przy ul. Brackiej 9. Dzieci jego
jednak rodziły się w Boguchwale.
W pamiętnikach z epoki (autorstwa
Heleny z Mieroszewskich Darowskiej)
zachował się krótki opis jego domu: „On
był poczciwy, ale sybaryta, przyjmowali
i dawali częste i dobre obiady, do niego
schodzili się panowie wieczór na partię.

w 1822 r. rozpoczęto urządzanie plantacji miejskich – czyli powszechnie znanych do dziś Plant – na miejscu wyburzonych murów obronnych, stanął na
czele Komisji Ekonomicznej, odpowiedzialnej za organizację robót. W historii
Krakowa zapisał się jako wyjątkowo
skłonny do poświęceń: w chwilach, gdy
kasa Komisji Ekonomicznej świeciła
pustkami, sięgał śmiało do własnej szkatuły i regulował należności za wykonane prace. Bezustannie też nadzorował
robotników, podejmował się nawet projektowania przebiegu alejek i rozmieszczenia klombów oraz trawników.
Brutalnie rzec można, że miał z czego dokładać. Dominium boguchwalskie
przynosiło wszak dochody, jeszcze
większą fortunę Straszewski zbił na wydzierżawionej w 1815 r. od miasta loterii
liczbowej. Losowanie odbywało się
w każdą środę przed kamienicą Het-
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mańską (Rynek Główny 17), na frontonie której wisiał drewniany herb Krakowa, zaopatrzony w pięć otworów w dolnej części tarczy. O godz. 13 umieszczano w nich wylosowane w kole szczęścia
liczby. Szczęśliwie obstawiający kasowali
nagrody, nadwyżki zaś trafiały do rąk
dzierżawcy, któremu (nawet po opłaceniu tenuty należnej magistratowi: przez
czas jakiś 100 tys. koron rocznie) zostawało dość funduszów, by móc wspierać
nimi inicjatywy publiczne.
W 1830 r., w trosce o dzieło, któremu
poświęcił wiele czasu i wysiłków, Straszewski założył fundację, mającą na celu
gromadzenie pieniędzy na utrzymanie
Plant. Swoją wolę tak sformułował: „(...)
aby plantacje upiększenia naokoło Krakowa nie tylko całkowicie dokonanymi,
lecz i nadal w porządku należytym, bez
ciążenia wydatkiem skarbowi publicznemu, nieprzerwanie utrzymywanymi były,
zapisując sumę własną, w złocie trzy tysiące sztuk dukatów holenderskich ważnych, u JW. Artura hrabi Potockiego, na
dobrach Państwa Tenczyńskiego i Krzeszowickiego lokowaną, na ten cel przeznaczyć i na wieczny fundusz dla miasta
wolnego Krakowa dokazać”.
Kraków docenił niestrudzonego społecznika – poza Plantami, swego rodzaju pomnikiem jego aktywności jest też
Kopiec Kościuszki (był bowiem współinicjatorem takiej formy uhonorowania
Naczelnika), oraz Smocza Jama, którą
w 1842 r. własnym kosztem kazał odgruzować i udostępnić zwiedzającym.
W 1838 r. nagrodzono go specjalnie wybitym medalem pamiątkowym (na awersie widnieje napis: „Florianowi Straszewskiemu za ofiarę i trudy w upięknieniu
miasta”), już po śmierci zaś jego imieniem nazwano ulicę, prowadzącą od
Podwala do Podzamcza, a na Plantach,
w zacnym miejscu, bo naprzeciw głównego dworca kolejowego, stanął dziękczynny obelisk, opatrzony chlubną inskrypcją „Floryjan Straszewski główny
uczestnik w założeniu plantacyj. Ku
wdzięcznej pamięci zasług około założenia i utrzymania tych przechadzek
wzniesiono ten pomnik w r. 1874 za
uchwałą Rady M. Krakowa ze składek
obywatelskich i zasiłku miejskiego”.
Autorem monumentu, wykutego w grancie tatrzańskim, był Edward Stehlik.
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Wydarzenia
Turniej Gimnazjów o Puchar Burmistrza w LO w Boguchwale

Okiem gimnazjalisty i belfra...
czyli dywagacje i wra¿enia po I edycji
- Gratuluję, zgarnęliście wszystkie
miejsca na podium – takimi słowami
przywitał mnie dyrektor LO w Boguchwale mgr Zbigniew Kalandyk.
- Ależ czego? – odparłam, wchodząc w podwoje pałacu LubomirskichSuszyckich z grupą trzecioklasistów
Gimnazjum im. ks. ppłk. St. Żytkiewicza w Boguchwale.
Istotnie, jak się za chwile przekonałam, ku memu radosnemu zdziwieniu,
nasi uczniowie w konkursie na wiersz pod
tytułem „Cztery pory roku” odnieśli sukces. Miejsce pierwsze przypadło Arkadiuszowi Wilczyńskiemu (3a), drugie – Paulinie Radke (3c), trzecie – Karolowi Kempie (3a).
Boguchwała, zwłaszcza odkąd powtórnie zyskała prawa miejskie, oferuje
swoim mieszkańcom i okolicznym miejscowościom ciekawą ofertę kulturalną
i edukacyjną. Pragnę tu w szczególności
odnieść się do „Dni Boguchwały”, które
mam nadzieję na stałe wpisały się w kalendarz i klimat imprez organizowanych
przez tutejsze Miejskie Centrum Kultury,
Gimnazjum Żytkiewicza w Boguchwale,
Gminną Bibliotekę Publiczną, miejscową
Szkołę Podstawową, nowo powstałe Liceum Ogólnokształcące oraz tutejsze
prężnie działające przedszkole. Interesujący akces stanowią również imprezy
okolicznych szkół i domów kultury.
Gimnazjaliści z Boguchwały zaserwowali nam wdzięk i luz, połączony
z angielskim poczuciem humoru i świetnym poziomem językowym w konkursie
anglojęzycznym pod nazwą „Laughter is
the best medicine”. Szczególne gratulację należą się Maćkowi Maternie (tu w roli
psychiatry), Paulinie Radke jako uroczej
Andżeli, Maxowi Sitkowi i Adamowi Kubiś
(ten ostatni jako „mały”, ale jakże skuteczny superman).
Skoro mowa u luzie i dystansie – jakże niezbędnym w tego rodzaju konkursach – to gratulujemy go również
uczniom z Zespołu Szkół w Racławówce. W scence prezentującej placówkę
byliście naprawdę świetni. Szczególnie
ujął mnie gimnazjalista o charakterystycznych skrzydłach anioła. Celnie uchwyco-

ny komizm postaci, ale również słowa
i sytuacji.

...w ogrodzie Pana Boga
Sceneria turnieju iście bajkowa. Gdy
rozmawialiśmy o niej, już po konkursie
z moimi uczniami, a byliśmy wówczas po
sporej dawce poezji współczesnej, jedna z moich uczennic powiedziała:

nizuję tzw. lekcje w terenie. Wówczas
zabieram ich do najbardziej charakterystycznych historycznych zakątków naszej
miejscowości, gdzie dobitnie przemawia
głos historii. Zwykle zaczynam od stałej
wystawy – ekspozycji „Tu gdzie się urodziłem i mieszkam od lat” w murach Gimnazjum Żytkiewicza, poprzez pomnik
Grunwald projektu K. Angermana, by następnie przejść do zespołu pałacowoogrodowego z uroczym zabytkowym kościółkiem obok.

B³yskotliwoœæ i intelekt
blondynki

Od lewej – Adam Kubiś i Maciej Materna – Gimnazjum w Boguchwale
- Proszę pani, tu jest jak (używając
stylistyki Miłosza) „w ogrodzie Pana
Boga”.
Istotnie, urok Pałacu LubomirskichSuszyckich udzielił się wszystkim. I po raz
kolejny pojawia się refleksja. Jakże kapitalny okazał się być zamysł, owa idea-fix
przekazanie majątku przez Suszyckich,
ostatnich właścicieli Boguchwały na rzecz
Akademii Umiejętności w Krakowie
(obecnie Polska Akademia Nauk) –
i stworzenie fundacji, która miałaby na
celu rozwijać i podnosić kulturę uprawy
ziemi i wspomagać naukę w dziedzinie
agronomii i agrochemii.
Stąd pomysł utworzenia w tym miejscu liceum ogólnokształcącego jest ze
wszech miar trafiony. I co ciekawe, zawsze gdy realizuję tematy mające ukazać moim gimnazjalistom, historię i tradycję mojej rodzinnej Boguchwały, orga-
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Zdecydowanie w części matematycznej, literackiej, językowej Boguchwała
biła wszystkich na głowę. Działo się to
przy ogólnym odczuciu i aplauzie widowni. Tu szczególnie gratulujemy uczennicy Klaudii Dziwoń (mała blondynka, której intelekt i błyskotliwość docenili wszyscy) – I miejsce w konkursie matematycznym o tytuł „Pierwszego Rachmistrza
Gminy”. Ubolewam, że w kategorii
„Omnibus – największy mózg gminy”
wyciął ją jej kolega z klasy. Ten ostatecznie zajął miejsce drugie. No cóż, też gratulujemy.
I choć boguchwalanie zajęli tylko
kontrowersyjne III miejsce, niewątpliwie
Niechobrzowi, (któremu oczywiście też
gratulujemy) dopisywało szczęście i niestety chyba również zbytnia życzliwość
jednego z członków jury. Myślę tu o konkursie historycznym. Po części pisemnej,
w której Gimnazjum Żytkiewicza prowadziło, przyszła kolej na część ustną.
I tu trzeba stwierdzić, że stopień trudności pytań serwowanych wyżej wymienionym szkołom był nierówny.
Dla przykładu uczniowie z Niechobrza
w konkursie na temat historii Boguchwały i jej okolic mieli pytania typu: „W którym roku założono Piotraszówkę?”, natomiast gimnazjalistów z Boguchwały
pytano: „W którym roku w miejscowości
Boguchwała powstała pierwsza placówka Milicji Obywatelskiej?”.
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Wydarzenia
Stąd kolejna refleksja. Organizując
tego typu imprezy, komisja konkursowa
musi działać szczególnie rzetelnie i być
nadzwyczaj obiektywna. Bardzo podobał
mi się z kolei Piotr Drąg w roli „matematyka-wodzireja”. Prowadził matematyczny quiz z dużą fantazją. Myślę, że miał
się od kogo uczyć, w końcu pan Czesław Drąg senior to znany animator kultury w naszym regionie.

Radosny
happening
Krystian Herba, to kolejny magnes
i atrakcja Pucharu i Liceum w Boguchwale. Pomysł sprowadzenia go na tę
imprezę to na pewno strzał w dziesiątkę. Przykuwał uwagę młodych, preferował pewien model kolarstwa, był
gwiazdorski, widowiskowy, ale chyba

Laureaci poszczególnych konkursów w I edycji
Turnieju Gimnazjów o Puchar Burmistrza
Boguchwa³y – 12 maja 2011r.
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Boguchwale
Konkursy finałowe – przeprowadzone w dniu Turnieju

Konkursy długoterminowe

W klasyfikacji ogólnej:
I miejsce: Gimnazjum w Niechobrzu
II miejsce: Gimnazjum w Racławówce
III miejsce: Gimnazjum w Boguchwale
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nietani. Być może wystąpił tu na bliżej
nieznanych warunkach. Myślę, że marzeniem wielu dyrektorów placówek
byłoby ściąganie do swoich szkół tego
typu ludzi.
Z pewnością Boguchwale trochę zabrakło spójnej organizacji. Gdyby wystąpiła we wszystkich konkurencjach,
prawdopodobnie zdobyłaby Puchar
Burmistrza. I tu pojawia się kolejna refleksja. Otóż gratulując Zespołowi Szkół
w Niechobrzu, Racławówce i Boguchwale (w końcu miejsca na podium)
trzeba stwierdzić, że poniekąd wszyscy
byli zwycięzcami, bowiem bez względu na wynik wszystkie trzy gimnazja
z terenu Boguchwały zaprezentowały
się naprawdę imponująco. Młodzież
jest mądra, błyskotliwa, cechuje ją
żądza wiedzy, ale również pasja, chęć
przygody i dobrej zabawy. Widać również ogromne zaangażowanie i pracę
nauczycieli.
Ciekawy akcent stanowi również
udział w imprezie gimnazjów z Pstrągowej Górnej i Wyżnego. Co prawda wystąpili tylko w niektórych konkurencjach, ale zaprezentowali się bardzo
sympatycznie. Z pewnością słowa
uznania należą się dyrektorowi LO
w Boguchwale Zbigniewowi Kalandykowi, który w tym jednym z najpiękniejszych zakątków Boguchwały zorganizował imprezę, która promuje nie tylko
Liceum, ale również Boguchwałę jako
miasteczko i gminę. Cieszy fakt, że impreza ta wpisuje się w ciąg projektów,
jakie tam się odbywają. Myślę tu o corocznym Plenerze Malarskim, Turnieju
Rycerskim, a wreszcie o koncertach
muzycznych (to przy okazji Roku Chopinowskiego czy inscenizacjach teatralnych – tu np. występ młodzieży z Gimnazjum Żytkiewicza skupionej w grupie
teatralnej Miejskiego Centrum Kultury
w Boguchwale, które przygotowała
z dużym powodzeniem adaptacje takich sztuk jak „Lato w Nohant” J. Iwaszkiewicza czy „Romeo i Julia” W. Szekspira). Dla tego rodzaju przedsięwzięć
Pałac Lubomirskich-Suszyckich wydaje się być idealny.
Podsumowując, należy zauważyć,
że I edycja turnieju o „Puchar Burmistrza Boguchwały” to wyścig po wiedzę,
rywalizację, ale i radosny happening.
... a nade wszystkim unosił się dobry duch Wandy Suszyckiej, bez której
nie wiadomo, czy impreza ta odbyłaby
się tu i teraz.
Barbara Żak
Gimnazjum im. ks. ppłk.
St. Żytkiewicza w Boguchwale
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Rower – mój sposób na ¿ycie
Z Krystianem Herb¹ – utytu³owanym polskim zawodnikiem w trialu rowerowym, przysz³ym nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Boguchwale, uczestnikiem programu „Mam Talent” rozmawia Aneta Pyza

Jaki był Twój pierwszy w życiu rower, ile masz ich obecnie,
czy masz jakiś swój ulubiony?
Pierwszy rower do trialu złożyłem sam. Wiele części trzeba było
dorobić, bo nie były dostępne w sklepach. Teraz mam 2 rowery do trialu, rower górski oraz BMX’a do racingu. Każdy z tych
rowerów jest przygotowany, do czego innego więc wszystkie
kocham tak samo.
Rower jest dla mnie...?
...na pewno jest sposobem na życie,
ale również swego rodzaju nauczycielem. Sport kształtuje charakter i osobowość uczy również systematyczności i samozaparcia.
Jesteś „człowiekiem roweru”, w którym momencie swojego życia odkryłeś, że rower to jednak nie tylko
dwa kółka, kierownica i względnie
siodełko, ale sprzęt, który człowiek
potrafi wykorzystać do „skakania”?
Trial rowerowy trenuję od 17 lat, ale
od dziecka lubiłem w nietypowy sposób jeździć na rowerze np. mając
8 lat na dziecięcym rowerku zeskakiwałem z 3 schodków. Przygoda z trialem rozpoczęła się, gdy po raz pierwszy zobaczyłem chłopaka, który potrafił na rowerze kilka razy podskoczyć
na jednym kole, zacząłem ćwiczyć
i tak już mi zostało.

narciarstwa, pływania, lubię biegać czy uprawiać gimnastykę,
mam doświadczenie w fitnessie, więc na pewno nie będzie
monotonnie.
Niektóre programy telewizyjne roztańczyły Polaków, czy
zauważyłeś, że dzięki Twojej pasji i sukcesom więcej ludzi
wsiada na rower?
Na pewno moje telewizyjne występy zmieniły sposób postrzegania samej dyscypliny, jaką jest trial
rowerowy. Trudno mi jest obiektywnie
stwierdzić jak duży wpływ mają one na
rozwój kolarstwa w ogóle, bo kolarstwo się zmienia i rozwijają się w nim
nowe trendy. Na pewno to, co robię
sprzyja rozwojowi ekstremalnych dyscyplin rowerowych.
Na swoim koncie masz wiele sukcesów, możesz wskazać, który wymagał najwięcej wysiłku i przygotowań?
Myślę, że największą satysfakcje dało
mi zdobycie 2 lata temu Pałacu Kultury, ale trudniejsza była wspinaczka na
najwyższe wieżowce w Austrii czy Hiszpanii. Zorganizowanie każdego z tych
wydarzeń wymagało wiele pracy i to
kilku osób, ale myślę, że najtrudniejsze dopiero przede mną. Jeszcze
w tym roku chcę zdobyć niemiecki
Messeturm – najwyższy pod względem
liczby pięter budynek w Europie a na
początku przyszłego roku Rotana Tower – znajdujący się w Dubaju najwyższy hotel na świecie.

Jakie umiejętności, cechy charakteru są niezbędne do wykonywania
sportów wyczynowych?
W sport wpisane są kontuzje, jakie
Przede wszystkim nigdy nie można się
urazy zdarzają się najczęściej w triapoddawać, podstawą sukcesu jest zaKrystian Herba podczas występu z okazji Turlu rowerowym, który uważany jest za
wsze trening. Ja swoje najbardziej
nieju Gimnazjów o Puchar Burmistrza Bogujeden z trudniejszych sportów?
spektakularne sukcesy zacząłem odchwały
Wbrew pozorom kontuzje w trialu zdanosić po 15 latach treningów a to sporzają się niezwykle rzadko. Owszem
ro czasu, wystarczająco dużo, aby się
zadrapania czy obtarcia są standardem, ale uważam, że ten
zniechęcić. Trzeba też pamiętać, że ważniejsze to umieć przesport jest całkiem bezpieczny.
grywać niż wygrywać.
Od września będziesz nauczycielem wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale. Uczniowie zapewne nie mogą się doczekać zajęć. Jak doszło do
tego transferu?
Pewnego dnia dyrektor szkoły Zbigniew Kalandyk zaprosił mnie
na spotkanie. Pokazał mi szkołę oraz opowiedział o ambitnych
planach jej rozwoju – to wystarczyło.
Czy planujesz rowerowe lekcje wf-u?
Jak najbardziej, ale jestem również instruktorem snowboardu,
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Marzeniem himalaistów jest zdobycie korony świata, co jest
dla Ciebie koroną świata w trialu rowerowym?
Ja chcę skacząc rowerem po schodach zdobyć najwyższe
budynki na świecie – to jest moja „Korona Ziemi”.
Gdyby ktoś kiedyś nie skonstruował pierwszego roweru, czy
Ty byłbyś tym człowiekiem dziś, a może wybrałbyś inną pasję?
Nie wiem... na szczęście ktoś go wynalazł i mogę teraz skupić
się na radości, jaką daje jazda czy skakanie na nim.
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Witamy nowych uczniów w Szkole
Podstawowej im. gen. Stanisława
Maczka w Boguchwale

Dzieñ
Otwartej
Szko³y
Dnia 9 kwietnia 2011 r.
w Szkole Podstawowej
im. gen. Stanis³awa Maczka w Boguchwale odby³
siê dzieñ otwarty. Zaprosiliœmy na tê uroczystoœæ
dzieci 5, 6, i 7-letnie wraz
z ich rodzicami.
Nasi przyszli uczniowie mieli szansę
poznać szkołę, nauczycieli, wychowawców oraz starszych kolegów, zanim jeszcze zabrzmi we wrześniu pierwszy dzwonek. Szkoła w odświętnej szacie czekała
na małych gości. Starsi uczniowie wraz
ze swoimi opiekunami przygotowali występy artystyczne.
Były skoczne tańce ludowe, popisy
wokalne, występy akrobatyczne i pokaz
szkolnych cheerleaderek. Najmłodsi
z zaciekawieniem oglądnęli teatrzyk
„Brzydkie Kaczątko” w wykonaniu
uczniowskiej grupy teatralnej. Na występach jednak się nie skończyło. Goście
mieli okazję zwiedzić szkołę. W salach
lekcyjnych, świetlicy, bibliotece i sali gimnastycznej czekali na nich nauczyciele
i wychowawcy.
W każdej z sal dzieci miały okazję ciekawie spędzić czas. W jednej z sal poprzez zabawę ćwiczyły umiejętności
z języka angielskiego, w innej przenosiły
się do krainy bajek. Wraz z wychowawczyniami dzieci wykonywały piękne prace plastyczne, gdzie indziej ćwiczyły
sprawność ruchową. Były sale, z których
maluchy wychodziły odmienione, bo na
buziach namalowane były motylki, kwiaty i zwierzaczki.
Dzieci mogły uczestniczyć w ciekawych zadaniach i konkursach, za które
otrzymywały oczywiście drobne nagrody.
Dla organizatorów nagrodą było zadowolenie i zaciekawienie widoczne na twarzach dzieci.
Rodzice, którzy przyprowadzili swoje pociechy na Dzień Otwarty docenili
fakt, iż dzięki temu mali uczniowie
z większą ochotą i bez stresu we wrześniu przystąpią do nauki.
Katarzyna Guzy
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Ka¿dy mo¿e œwiêtym byæ
Pod takim has³em uczniowie Szko³y Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Mogielnicy uczcili beatyfikacjê swojego Patrona.
Jan Paweł II jest szczególnie bliski
naszej społeczności szkolnej. Cieszy nas
fakt, że coraz częściej sięgamy po jego
słowa – nauczanie i twórczość, że chcemy nie tylko wspominać, wzruszać się,
ale także czytać, rozmyślać, uczyć się
i zmieniać swoje życie na lepsze. Taki też
przyświecał nam cel przy realizacji projektu edukacyjnego. W naszej szkole
miesiąc kwiecień, czyli miesiąc poprzedzający beatyfikację, poświęcony został
duchowym przygotowaniom do tego
wielkiego dnia. W działania zaangażowana została cała społeczność szkolna:
uczniowie, wychowawcy, nauczyciele
i rodzice. Odbyło się szereg akcji przygotowujących nas na tę uroczystość.
2 kwietnia (tradycyjnie już od sześciu
lat z inicjatywy społeczności szkolnej)
w kościele parafialnym odbyło się nocne
czuwanie pod hasłem: To, co we mnie
niezniszczalne trwa. Nasi uczniowie przygotowali część artystyczną pt.: Blask
świętości połączoną z prezentacją multimedialną o Janie Pawle II. Dokładnie
o 21.37 wszyscy zgromadzeni na placu
kościelnym ułożyli z zapalonych zniczy
symboliczną rybę a potem zaśpiewali
Barkę. Ten moment dla wszystkich zgromadzonych był chwilą zadumy.
Kolejnym istotnym wydarzeniem
szkolnym z tej okazji był konkurs plastyczny pod hasłem Każdy może świętym być. Miał on na celu ukazanie w formie graficznej odpowiedzi na pytanie,
czym dla mnie jest świętość? W konkursie brali udział uczniowie klas O-VI.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawie a najlepsze nagrodzono.
Nie mogło również zabraknąć czasu
na obejrzenie prezentacji multimedialnej
pt. Jan Paweł II – droga do świętości. Dla
widzów- uczniów klas I-III, była to niezwykła lekcja o historii życia Karola Wojtyły
w Polsce i jego działalności, jako papieża. Ważnym momentem w realizowanym
projekcie było wspólne wykonanie przez
uczniów i nauczycieli ulubionej pieśń
Jana Pawła II – Barki oraz hymnu szkoły.
Podopieczni wszystkich klas zaprezentowali materiały dotyczące Patrona szkoły,
które pochodziły z ich domowych zbiorów, opowiadali o wspomnieniach rodziców ze spotkań z Janem Pawłem II
w Polsce.
Wśród uczniów klas IV-VI został przeprowadzony test wiedzy o Janie Pawle
II. Po analizie i ocenie testów okazało się,

że kilkoro uczniów zdobyło maksymalną
liczbę punktów. Konieczne okazało się
zorganizowanie II etapu, w którym ostatecznie wyłoniono zwycięzców. Cieszy
nas fakt, że uczniowie wykazali się imponującą wiedzą na temat życia i działalności naszego Patrona.
Podsumowaniem projektu była prezentacja Drogowskazów Jana Pawła II.
29 kwietnia 2011 r. zgromadziliśmy się
na wspólnym apelu przy tablicy upamiętniającej uroczystość nadania naszej
szkole imienia Jana Pawła II. Odśpiewaliśmy hymn szkoły, a słowa refrenu Nie
boję się nie lękam się, nie boję się, płynę
na głębię, stworzyły odpowiedni nastrój
do wspólnego świętowania.
Uczniowie klas 0-VI wraz z wychowawcami przedstawili jak realizują we
własnym życiu wartości, które wskazywał
nam nasz Patron:
- kochaj,
- przebaczaj,
- czyń dobro,
- patrz okiem i sercem
- słuchaj i rozmawiaj,
- uśmiechaj się,
- dbaj o przyrodę.
Prezentacja miała oryginalny charakter. Każda klasa wykonała słoneczko, na
którego promykach zamieściła teksty ilustrujące swoje codzienne czynności zbliżające nas do świętości. Wszyscy wykonawcy zasługują na słowa uznania za
ogromny wysiłek włożony w przygotowanie apelu. Dzięki ich wspaniałej pracy
całość miała niezwykle uroczysty charakter. Złożyły się na to – mądre teksty, pomysłowo wykonane słoneczka i czarujący sposób ich przekazania.
Przed szkołą stanął drogowskaz wykonany z drzewa. Każdego dnia będzie
przypominał wszystkim o nauczaniu Jana
Pawła II. Budynek szkolny zyskał odświętny wystrój. Wykonana została dekoracja,
która była wyrazem naszego podziękowania za beatyfikację Jana Pawła II.
Finałem uroczystości było umieszczenie na podwórku szkolnym Drogowskazów Jana Pawła II, które będą nam nieustannie przypominały o dążeniu do
świętości w naszym codziennym życiu.
W dniach 16-18 maja uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę do Zakopanego.
Będą podążać szlakami naszego Patrona, który kochał góry.
Krystyna Miłek
Aneta Stopa
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I Gminny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej w Zg³obniu
W maju w Szkole Podstawowej w Zg³obniu odby³ siê I Gminny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej pod nazw¹: „Europa bez tajemnic”. Celem konkursu by³o popularyzowanie wiedzy o Wspólnocie Europejskiej, jako organizacji, której cz³onkiem jest
Polska oraz przybli¿enie charakterystycznych cech kulturowych krajów unijnych.
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy. Do zmagań przystąpiło
7 szkół, reprezentowanych przez trzyosobowe drużyny. Były
to: Szkoła Podstawowa w Boguchwale; opiekun drużyny: Karolina Olszewska, Szkoła Podstawowa w Lutoryżu; opiekun:
Łukasz Gajdek, Szkoła Podstawowa w Mogielnicy; opiekun:
Krystyna Miłek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu; opiekun: Katarzyna Rozborska-Worek, Szkoła Podstawowa nr 2
w Niechobrzu; opiekun: Stanisław Łuczko, Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej; opiekun: Anna Lewczak, Szkoła Podstawowa w Zgłobniu; opiekun: Krystyna Miłek.

Na wstępie dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu Bartłomiej Wisz przywitał zaproszonych gości i uczestników konkursu oraz dokonał prezentacji Komisji Konkursowej, w skład
której weszły: Barbara Kozłowska – redaktor „Radia Rzeszów”, Katarzyna Rozborska-Worek – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Niechobrzu oraz Urszula Romańczuk – Moskwa – nauczyciel plastyki
w Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie. Następnie głos
zabrała Bożena Drozdowska-Wnęk – Koordynator Konkursu, przypominając jego skrócony regulamin.
Zasadniczą część konkursu poprzedziła mini drama w wykonaniu uczniów kl. V i VI Szkoły Podstawowej
w Zgłobniu pt. „O powstaniu Europy”.
Po obejrzeniu przedstawienia uczestnicy przystąpili
do pierwszej części Konkursu – prezentacji wcześniej
przygotowanych plakatów, pn. „Podróże po Europie bez
granic”. Oceniając prace Komisja Konkursowa, brała
pod uwagę: zgodność z tematem, estetykę wykonania,
oryginalność oraz sposób prezentacji. Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe, a plakaty wykonane estetycznie
i oryginalnie. Bezkonkurencyjną okazała się jednak drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu. W swojej prezentacji,
uczniowie wykorzystali pomysłowo wykonane rekwizyty i odegrali mini scenki. W ten sposób drużyna z Niechobrza, uzyskała w tej konkurencji maksymalną ilość punktów.
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Druga część konkursu, budziła nie mniej emocji. Drużyny
zmierzyły się, aż w pięciu konkurencjach:
1. Czy znasz Europę? – losowanie zestawów pytań.
2. Znane zakątki Europy – prezentacja multimedialna.
3. Wierszowane zagadki.
4. Państwa, hymny i flagi – prezentacja multimedialna
5. Bajki, baśnie i powieści – losowanie pytań.
Większość uczestników doskonale radziła sobie z kolejnymi konkurencjami, wykazując się wysokim poziomem wiedzy
na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich. Najtrudniejszą okazała się konkurencja polegająca na przypisaniu
hymnów i flag do państw je posiadających.
W ogólnym rozliczeniu najlepiej zaprezentowała
się drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2
w Niechobrzu, która w pięknym stylu, ze zdecydowaną przewagą punktową, wygrała nasz Konkurs.
Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej
w Mogielnicy, a na trzecim uplasowała się drużyna
Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej, wygrywając nieznacznie z drużyną naszej szkoły. Wręczenia
dyplomów i nagród dokonał Bartłomiej Wisz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu, który podziękował wszystkim uczestnikom Konkursu, sponsorom
oraz osobom odpowiedzialnym za jego organizację:
Bożenie Drozdowskiej – Wnęk, Ewie Świderskiej, Krystynie Miłek, Annie Kalandyk, Agacie Król-Drzał, Bogumile Dąbrowskiej i Annie Smyżeń.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i czekamy
na udział wszystkich szkół z gminy Boguchwała w II edycji
Konkursu, który odbędzie się w następnym roku. Organizatorzy dziękują sponsorom Konkursu: Barbarze Pasierb – preze-

sowi Banku Spółdzielczego w Niechobrzu oraz Mariuszowi Greli
– prezesowi firmy „Kora” w Zgłobniu.
Naszym konkursem zainteresowały się media. W audycji
Polskiego Radia Rzeszów: „Europodkarpacie” wyemitowano
obszerną relację z jego przebiegu (emisja 16.05.2011 r.).
Krystyna Miłek
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M³odzi dziennikarze
w akcji
Warsztaty dziennikarskie „Dziennikarstwo sztuk¹ myœlenia”, których organizatorem by³a Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale trwa³y kilka tygodni.
W zajêciach uczestniczyli gimnazjaliœci, uczniowie
szkó³ podstawowych z terenu gminy Boguchwa³a.
szliśmy na nie bez aparatów, a wróciliśmy z „profesjonalnym sprzętem fotograficznym”. I to wykonanym jedynie z pudełka po butach oraz innych, ogólnie dostępnych materiałów. Przenieśliśmy się
jakby kilka lat wstecz, kiedy nie było jeszcze takich cyfrowych gadżetów. Zrobiło
się magicznie. Z aparatami własnej produkcji ruszyliśmy w plener. Najpierw sfotografowaliśmy siebie, następnie to, co każdy sobie zażyczył! Wykonane
przez nas zdjęcia, mimo
słabej jakości, były bardzo ciekawe i oryginalne.
Na koniec każdy
z uczestników dostał zaświadczenie ukończenia warsztatów, książkę
Młodzież podczas budowania aparatów fotograficznych. o dziennikarstwie i kilka
innych drobnych upominków. Byliśmy zachwyceni!
zawarte przeróżne ciekawostki, które
Dziękujemy Gminnej Bibliotece Puurozmaiciły nam pracę. Informacje te poblicznej w Boguchwale za możliwość
mogą nam w rozwijaniu się, jako młodym
dziennikarzom. Podczas zajęć pisaliśmy
różne artykuły, przeprowadzaliśmy ciekawe wywiady.
Ale czym byłby
ciekawy artykuł bez
dobrego zdjęcia?!
I co, jeżeli nasza fotka jest kiepskiej jakości?! Na te pytania
pomógł nam znaleźć
odpowiedź grafik
komputerowy Szymon Rząsa. Podczas
zajęć z nim pracowa- Zajęcia z grafikiem komputerowym.
liśmy w profesjonalwzięcia udziału w tym projekcie. Naprawnym programie graficznym. Nauczyliśmy
dę było warto. Jesteśmy zadowoleni
się wielu ciekawych sztuczek komputez przebiegu zajęć i mówimy TAK tego
rowych. Wiemy, już jak zrobić dobry fotypu programom edukacyjnym!
tomontaż i uniknąć niepotrzebnych wpaArkadiusz Wilczyński,
dek. Potrafimy uratować za jasne lub za
Monika Rozborska, Sylwia Tobiasz
ciemne zdjęcie.
uczestnicy warsztatów dziennikarskich
Kolejną częścią warsztatów były za„Dziennikarstwo sztuką myślenia”
jęcia z fotografem Pawłem Olearką. PrzyPierwszym etapem warsztatów były
zajęcia z dziennikarzem Pawłem Kucą.
Nauczył nas wiele. Począwszy od wymyślania ciekawych tytułów, kończąc na pisaniu felietonów. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o pracy dziennikarza tych
pozytywnych i tych trochę mniej przyjemnych. W monologach pana Pawła były
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Niedziela
Palmowa
w Boguchwale
17 kwietnia uczniowie ze
Szko³y Podstawowej im.
gen. Stanis³awa Maczka
w Boguchwale ju¿ kolejny
raz w szumnym i dostojnym
pochodzie udali siê do parafialnego koœcio³a, aby
wzi¹æ udzia³ w uroczystej
mszy œwiêtej.
Któż z nas w Palmową Niedzielę nie
niósł, chociaż raz w życiu palm do kościoła? To na pamiątkę wydarzenia tak
pięknie opisanego przez św. Łukasza:
„I przyprowadzili je [oślątko] do Jezusa.
A potem położywszy na nie swe szaty,
usadowili Jezusa. Gdy zaś już jechał, rozścielali swoje okrycia na drodze. A kiedy
już schodzili z Góry Oliwnej, cała rzesza
uczniów, radując się, poczęła donośnym
głosem wielbić Boga z powodu wszystkich cudów, jakie widziano. Wołali:
Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój na niebie,
chwała na wysokościach.
Zaś św. Jan Ewangelista do opisu
tego dodaje nowe szczegóły:
„Dnia następnego zaś ludzie, którzy
wielkim tłumem przybyli na święto, usłyszawszy, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, pobrali gałązki palmowe i wybiegli Mu
naprzeciw wołając: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie
oraz: Oto król Izraelski...” (J 12, 12-13).
Palmowe gałązki, zerwane w jerozolimskich ogrodach dla uczczenia Chrystusa, półtora tysiąca lat później stały się
w polskich rękach wierzbową witką ze srebrnymi kotkami. Upiększano je kolorowymi
wstążkami, układano w bukiety barwionych
traw i drobnych, suchych kwiatków.
Każdy region Polski miał sobie właściwą formę palmy. Baźki były jednak zawsze najważniejsze w tym dniu. Poświęcone w czasie mszy św. nabierały niezwykłej mocy; połknięte – chroniły od chorób gardła i suchot, spalone – stawały się
pokutnym popiołem ze środy popielcowej, zatknięte na rogu pola – chroniły
rośliny przed szkodnikami, a ustawione
w oknie podczas burzy – odwracały pioruny. Po mszy św. uderzano się nimi nawzajem, życząc sobie zdrowia, bogactwa, urodzaju.
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W tym roku, na tle nieśmiałej jeszcze
zieleni, na tle pastelowych kolorów wiosennych kwiatów kulących się jeszcze
przed nocnym zimnem, nagle wybuchły
mocne, zdecydowane, gorące barwy. To
za sprawą około 60 palm niesionych
przez dzieci, które w ten sposób, chociaż
na krótko, przerwały smutek Wielkiego
Postu. Palmy wykonały same lub z pomocą najbliższych. Każda z nich mała,
duża, kolorowa, w kolorach ziemi wzięła
udział szkolnym konkursie pn. „PALMA
WIELKANOCNA”. Konkurs ten zorganizował już kolejny raz Lesław Palimąka przy
współpracy s. Roberty oraz ks. Pawła
Białka, a honorowy patronat objęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwale mgr Renata Olszyńska. To ona kroczyła dumnie na czele pochodu zmierzającego w stronę kościoła.
Opracował: Lesław Palimąka

M³odzi nios¹ krzy¿
1 kwietnia odby³o siê dekanalne spotkanie m³odych w Sanktuarium Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Niechobrzu. M³odzie¿ z ruchu Œwiat³o – ¯ycie przygotowa³a rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej œladami papie¿a Jana Paw³a II. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele z miejscowoœci Boguchwa³a, Lutory¿, Mogielnica, Niechobrz i Zg³obieñ.
Droga Krzyżowa odprawiana jest w kościołach, co tydzień.
Ta jednak była inna niż wszystkie. Scenografia w sanktuarium
była wyjątkowa. W centrum stał drewniany krzyż. Obok leżały
młotki i gwoździe. Ciemność rozświetlały promienie świec. Na
ołtarzu stał wystawiony Najświętszy Sakrament, a od niego rozpościerało się światło i materiałowe, czerwone wstęgi rozciągnięte z prezbiterium po całym kościele.
W skupieniu i wyciszeniu wsłuchiwaliśmy się
w oazowe pieśni i czytane słowa Jana Pawła II.
Każdy z pątników miał możliwość niesienia krzyża do następnej stacji. Gdy nadeszła XI stacja,
czyli przybicie Jezusa do krzyża, wierni byli zaproszeni do wyjścia z ławek. Na tą okoliczność
zostały przygotowane kartki, na których można
było napisać swój grzech, by później zanieść go
do ołtarza i przybić do krzyża. Podchodzili wszyscy, starsi i młodzi. W sanktuarium słychać było
kanony i wbijane w świeże drewno metalowe wielkie gwoździe. W czasie kolejnej stacji kartki te
zostały oderwane i spalone na środku kościoła.
Znaczenie tego ciągu wydarzeń, jako symbolu
oddania swoich grzechów Bożej miłości, wypływającej z krzyża – wyjaśniał ksiądz, moderator
ruchu Światło-Życie.
Takie spotkanie zmusza do zastanowienia. Dzisiejszy świat pędzi w zastraszającym tempie
i dopiero tak realny, oczywisty znak jak przybicie
swojego grzechu do krzyża pokazuje, że warto się
zatrzymać. Popatrzeć za czym tak naprawdę biegniemy i czy aby
na pewno to jest dobra droga. Otuchą napawa fakt, że w tym
wszystkim spotykamy się razem. My, młodzi na co dzień nieznajomi tu przed ołtarzem stajemy się wspólnotą chcącą iść w tym
samym kierunku – opowiada Karolina, uczestniczka spotkania.
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Ogromną wartość mają również w tych dniach słowa Jana
Pawła II, które wypowiadane w VI rocznicę jego śmierci, mają
swoiste znaczenie. Wezwanie młodych do odpowiedzialności
za swoje życie z ust papieża jest autentyczne. Pokazał on jak
wielką siłę może dać wiara, by kroczyć wybraną drogą, tego
się chcemy uczyć. Znaliśmy go, widzieliśmy, czuliśmy jego
opiekę, jego miłość szczególnie do nas młodych. Teraz może-

Fot. Tomasz Murias
my jedynie wspominać jego słowa i słuchać jego wskazówek
w wypowiedzianych niegdyś słowach.
Oktawia Opalińska, Olimpia Opalińska
Uczestniczki „Warsztatów dziennikarskich
dla mieszkańców gminy Boguchwała”
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Park Linowy
„Leœny Tabor” otwarty
ju¿ prawie rok
Istnieje od 2010 r., miejsce z grupy tych,
które odwiedzaj¹c po raz pierwszy, prêdzej
czy póŸniej odwiedza siê ponownie. Oryginalne, wymagaj¹ce i skupiaj¹ce ludzi
z pasj¹. Przyci¹ga naturalnoœci¹, spokojem
i oczywiœcie atrakcjami, które oferuje. Miejscem tym jest Park Linowy „Leœny Tabor”.
Park linowy „Leśny Tabor” położony jest w Zimnej Wodzie,
na granicy dwóch miejscowości Niechobrz i Wola Zgłobieńska. Twórcami tego klimatycznego miejsca jest dwóch braci
z Rzeszowa Lech i Filip Waliccy, którzy znaleźli to miejsce na
mapie stanowiąc o jego dzisiejszej atrakcyjności.

Mamy tu takie

„ma³e
Bieszczady”
Z Filipem Walickim – wspó³twórc¹ parku linowego „Leœny
Tabor” rozmawia Aneta Pyza
Kim są ludzie, którzy w gminie Boguchwała założyli park linowy?
Mój brat Lech jest aktorem w teatrze Groteska w Krakowie, ja jestem marynarzem.
Pochodzimy z Rzeszowa. W Leśnym Taborze zajmuję się sprawami technicznymi,
a brat stroną informacyjno-organizacyjną.
Skąd pomysł na stworzenie parku linowego?
Będąc w parku linowym w Andrychowie,
w sekundzie zrodziła się idea utworzenia
takiego miejsca gdzieś bliżej naszego
miejsca zamieszkania. Znaliśmy wcześniej ten teren w Niechobrzu, postanowiliśmy zagospodarować go właśnie na
potrzeby parku linowego.
Kto wymyślił nazwę „Leśny Tabor”?
Nazwę stworzył nasz ojciec. Tabor to
obóz, nawiązanie do Cyganów, bo tu jest
takie cygańskie życie.
Jak długo trwały przygotowania do
otwarcia?
Zamierzaliśmy otworzyć park w lipcu
2010 roku, ale się nie udało, bo pogoda
nie dopisała, nie mieliśmy prądu. Otwarcie odbyło się pod koniec sierpnia zeszłego roku. Same przygotowania trwały od czerwca, park jest miejscem ogól-
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Profesjonalnie zaaranżowany poligon paintballowy
W „Leśnym Taborze” obok parku linowego, „Teatru bez
Rzędów” znajduję się największy poligon paintballowy na Podkarpaciu. Leśny Tabor w swoim zamyśle ma być miejscem, które
łączy w sobie rozrywkę fizyczną i duchową. Miejscem, w którym z dala od miejskiego zgiełku i codziennych problemów,
można sobie pozwolić na chwilę wytchnienia – aktywnego wytchnienia – mówi Lech Walicki.
Aneta Pyza

nodostępnym, atutem tego miejsca jest
jego dostępność.

na spędzanie wolnego czasu z dala od
wątpliwych uroków cywilizacji. Nie będę
ukrywał, że wspólnie z bratem lubimy
przede wszystkim naturę, drzewa, mamy
tu takie „małe Bieszczady”. Miejsce to

Oferta „Leśnego Taboru” przedstawia
się bogato. Park linowy, zjazd tyrolski
i paintball. Proszę opisać,
na czym polegają poszczególne atrakcje?
Park linowy składa się z 17
przeszkód zawieszonych na
wysokich bukach. Jego
główną zaletą jest wysokość, oraz usytuowanie na
zboczu góry, co dodatkowo
potęguje doznania przestrzenne. Oprócz tego tuż
przy parku znajdują się dwa
90 metrowe zjazdy tyrolskie
rozwieszone nad nieczynnym już stokiem narciarskim. Ta atrakcja figuruje
pod nazwą: „Podwójny TyFilip Walicki – współzałożyciel parku linowego „Leśny
rol”. Poligon paintballowy to
Tabor”
niemal hektar powierzchni,
swym charakterem idealnie wpisuje się
zróżnicowana roślinność, oraz rzeźba tew rzeczywistość, która pozwala oderenu. Ponadto na poligonie znajdują się
tchnąć od betonu i cywilizacji.
specjalnie zaaranżowane przeszkody:
bunkry, bazy, okopy, wieżyczki, wrak auCzy są już plany na przyszłość zwiątokaru. Teatr Bez Rzędów to grupa teatralzane z poszerzeniem oferty „Leśnego
na, która w sezonie wakacyjnym wystaTaboru”?
wia w Leśnym Taborze swoje sztuki,
W tej chwili nie narzekamy na zainterea w sezonie szkolnym prowadzi warsztaty
sowanie atrakcjami, które proponujemy,
teatralne dla dzieci i młodzieży. W dorobale mamy w planach muzyczne atrakcje
ku tego teatru są do tej pory trzy premiery.
w lesie. Czas pokaże czy uda się zrealizować ten projekt.
Klimat miejsca, które stworzył Pan
wspólnie z bratem, to cisza, spokój
a zarazem możliwość aktywnego spędzenia czasu i regeneracji sił. Czy deSzczegółowa oferta parku linowego
cyzja o założeniu parku linowego to
„Leśny Tabor” dostępna jest na strosposób na życie czy pasja?
nie internetowej: www.lesnytabor.pl
Na chwilę obecną – pasja, oraz sposób
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Proponujemy ró¿ne formy
aktywnoœci kulturalnej
W ramach swojej dzia³alnoœci Lokalny Oœrodek Kultury „RAZEM” w Niechobrzu prowadzi edukacje kulturaln¹ dzieci i m³odzie¿y w miejscowoœciach Niechobrz, Mogielnica, Lutory¿, Zarzecze, na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, ko³ach zainteresowañ oraz imprezach kulturalnych organizowanych przez nasz¹ jednostkê cyklicznie lub okolicznoœciowo.

Każdego dnia, poszczególne placówki pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą prowadząc zajęcia świetlicowe.
W każdej z filii funkcjonuje Punkt Dostępu do Internetu i Usług Administracyjnych, który jest obsługiwany przez pracowników Ośrodka Kultury.
Działalność naszej jednostki ma na
celu kształtowanie osobowości dzieci
i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i społecznym, ujawnianie i rozwijanie
uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu pozbawionego wszelkiego rodzaju używek, a także kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania
się w miejscach publicznych. Nasza instytucja proponuje zajęcia:
- zajęcia wokalne (Lutoryż)
- warsztaty muzyczne – nauka gry na
gitarze (Niechobrz, Mogielnica, Lutoryż, Zarzecze)
- warsztaty muzyczne – nauka gry na
keyboardzie (Lutoryż)
- sekcja KUNG-FU (Zarzecze, Niechobrz)
- warsztaty językowe – j. angielski (Niechobrz)
- kółko plastyczne (w każdej miejscowości)
- warsztaty rękodzielnicze (Mogielnica)
- zespół wokalno-instrumentalny (Mogielnica)
- Orkiestra Dęta (Mogielnica)
- Chór Gaudium (Mogielnica)
- Kapela Ludowa i zespół śpiewaczy
(Lutoryż)
- spotkania Koła Emerytów i Rencistów
- współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich (w każdej miejscowości)
Zapraszamy wszystkich chętnych do
odwiedzenia naszych świetlic, oraz zapoznania się z harmonogramem pracy
Ośrodka Kultury i jego filii na stronie internetowej: www.boguchwala.pl
Anna Wolska
Lokalny Ośrodek Kultury RAZEM”
w Niechobrzu
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Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale zorganizowa³a w kwietniu
spotkanie z Wiolett¹ Piaseck¹, autork¹ bajek dla dzieci. Spotkanie odby³o
siê w Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Inspiruje mnie ¿ycie
Z Wiolett¹ Piaseck¹ autork¹ bajek dla dzieci rozmawia Monika Moskal
Jaka jest Pani ulubiona bajka?
Jeśli chodzi o moje baśnie i bajki, to bardzo lubię te, które zdarzyły się naprawdę. Opowieść o Andersenie pt: „W poszukiwaniu szczęścia” oraz o Faustynce
Morzyckiej – małej patriotce, która całe
swoje życie poświęciła dzieciom pt: „Zasłużyć na fiołki”. Natomiast jeśli chodzi
o baśnie z mojego dzieciństwa, to oczy-

wiście „Dziewczynka z zapałkami”. Mimo,
że to smutna historia i wiele nocy nad nią
przepłakałam, jako dziecko.
Skąd pomysł na pisanie książek dla
najmłodszych?
Ja nawet pracę magisterską pisałam z literatury dla dzieci i młodzieży. Gdzieś od
zawsze tkwiła we mnie wielka tolerancja
i miłość do dzieci. Największą inspiracją
był dla mnie mój syn Sebastian. Codziennie czytałam i opowiadałam mu baśnie.
Codziennie rodziły się w mojej głowie
nowe pomysły, które z czasem zaczęłam
zapisywać.
Czym się Pani inspiruje zanim stworzy
bajkową historię?
Moim konikiem są biografie. Do podjęcia tematu prawdziwych historii trzeba się
starannie przygotować. Zebrać masę informacji. Na przykład do książki o Andersenie poszukiwania trwały pięć lat.
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W pozostałych książkach są wymyślone
przeze mnie baśnie. Jednak w każdej
z nich jest jakiś prawdziwy element lub
osoba. W każdej z nich coś zdarzyło się
naprawdę. Jednym słowem inspiruje
mnie życie.
Pisanie bajek to ucieczka z okrutnego
świata dorosłych do świata magii?

Może troszeczkę. Gdy jest mi smutno,
piszę. Gdy skończę i to, co napisałam
podoba mi się, mimo wielokrotnego czytania, jestem szczęśliwa. Na pewno jest
to dla mnie odskocznią. Proszę jednak
nie zapominać, że bajki powstają w wielkiej samotności i tylko ludzie, którzy potrafią sami sobie narzucić dyscyplinę pracy i konsekwencję w działaniu, mogą liczyć na sukces.
Przebiera się Pani za wróżkę na spotkania z dziećmi, dlaczego?
Na co dzień jestem nieśmiałą osobą.
W najśmielszych snach nie przypuszczałam, że będę w przebraniu opowiadać
dzieciom bajki i że będę robiła to z taką
przyjemnością. W stroju wróżki mogę
wszystko.
Pisanie książek dla dzieci to dobry
i opłacalny pomysł na biznes?
To zależy, czego oczekujemy od życia.

Dla jednego piękny dom, dobry samochód to za mało. Dla drugiego mieszkanie w bloku na dziesiątym piętrze, to
spełnienie marzeń. Ktoś, kto kocha poczucie bezpieczeństwa, a ma tak większość społeczeństwa, nigdy nie zostanie pisarzem, bo z pewnością nie jest
to ciepła posadka, ale ciągła niepewność o jutro. Czy będą mnie zapraszać
na spotkania, czy będą czytać moje
książki? Jednak jak przebrnie się przez
tę barierę, i dotrze do nas świadomość,
że w dużej mierze powodzenie zależy
od nas samych, strach da się opanować i można śmiało popatrzeć w przyszłość. Przecież wszystko może się
zdarzyć... Ja mam teraz takie marzenie,
żeby Walt Disney nakręcił film na podstawie mojej książki, bo właściwie, dlaczego nie?
Tworzenie bajkowych historii to misja
kreowania alternatywnego świata dla
dzieci, czy tylko i wyłącznie praca?
Nie myślę w ten sposób. Mogę się pośmiać teraz z cytatu „co autor miał na
myśli?” Nic. Dopiero po skończeniu
książki i ujrzeniu przez nią światła dziennego, przeżywam męki. Czy książka się
spodoba? Jak przyjmą ją czytelnicy? Czy
nie będą porównywać do poprzedniej?
Kilka miesięcy po skończeniu nie piszę
nic, z obawy, żeby w nowej pozycji nie
powtarzały się zwroty, słowa użyte w poprzedniej książce.
Co czytać dzieciom na dobranoc?
Polecam książki proste, bez udziwnień
i takie, które coś pozostawiają. Kształtują
wrażliwość, charakter, osobowość.
Czytanie bajek dzieciom przez rodziców to czynność, która wkrótce zaniknie?
Skąd! Zrodzi się moda na czytanie. Mądrzy rodzice przekazują dziecku to, co
najlepsze. Wierzę w nasze społeczeństwo. Wierzę w dobrych, rozsądnych rodziców. Każdy z nas chce przecież,
żeby nasza pociecha była kimś wyjątkowym.
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Czytelnicy polecaj¹
Małgorzata Musierowicz
Opium w rosole, Akapit Press
Książka Małgorzaty Musierowicz pt. „Opium
w rosole” jest piątą z kolei pozycją cyklu „Jeżycjady”. Został nazwany tak od poznańskiej dzielnicy
Jeżyce, gdzie rozgrywają się losy rodziny Borejków.
Autorka porusza typowe problemy nastolatków, np.
pierwsza miłość, problemy w szkole. Akcja dzieje
się zimą w czasie stanu wojennego. Śmieszna jest

postać Maćka Ogorzałki, który nie może się zdecydować pomiędzy dwoma dziewczynami. Występuję też połączenie losów nastolatków i dorosłych
z historią małej dziewczynki.
Akcja książki jest dynamiczna, pełno w niej nieoczekiwanych zwrotów. Książkę czyta się szybko.
Ma lekki, swobodny styl. Język jest dobrany do charakteru postaci. Są też zabawne rysunki, wykonane
przez autorkę.
Książka „Opium w rosole” to znakomita powieść
dla uczniów a także ich rodziców.
Elżbieta Kubicz
Uczennica Gimnazjum w Boguchwale

Gdzie nas prosz¹ – tam siê pokazujemy
Ze Zdzis³aw¹ Dudek – prezesem Towarzystwa Kobiet Krzewienia Kultury
Regionalnej w Boguchwale rozmawia Irena Jakubiec
Czy maksyma „przez żołądek do serca”
sprawdza się w działalności boguchwalskiego Towarzystwa Kobiet Krzewienia
Kultury Regionalnej?
Tak – to się u nas rzeczywiście sprawdza.
Jest obecnie duże zapotrzebowanie na
jadło regionalne, przygotowane ze zdrowych produktów, według starych, zapomnianych nieraz przepisów a odszukanych gdzieś „na strychu” czy też zasłyszanych od starszych ludzi.

ganizowanych przez tutejszy samorząd,
będzie okazja do spróbowania naszych
regionalnych potraw.
No cóż – zatem czekamy i... smakujemy. Rozumiem, że przygotowanie takich
potraw wymaga nie lada umiejętności,
no i trochę... czasu?
Jak najbardziej, ale jak się ma wprawę
i doświadczenie – to tak długo nie schodzi. Jest u nas trochę kobiet, które nabyły
umiejętność ich przygotowania.

Pozostańmy jeszcze chwilę przy temacie kulinariów. W tej dziedzinie mają
Panie już pewne osiągnięcia?
Bardzo duże. Wspomnę tylko o najważniejszych – jak np. nagroda „Perła”, przyznawana w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”. W 2005 roku takim tytułem
nagrodzono nasze gomółki z białego sera,
a kilka lat później – w 2008 i 2010 roku
nominowano do „Perły” nalewkę z kwiatu
bzu czarnego. Można powiedzieć, że nalewka jest naszym firmowym produktem
– bo w 2009 roku na III Targach Żywności
Tradycyjnej w Górnie przyznano jej I miejsce pośród podkarpackich smaków.
A co z wyróżnieniami?
Przyznano nam wiele nagród, ale też
i sporo wyróżnień. W trakcie ubiegłorocznych konkursów kulinarnych i targów żywności wyróżniono m.in.: żurawinę babci
Uli, szynkę w cieście chlebowym i wiele
innych produktów, jak np. bardzo znany
żur na serwatce. Są to sukcesy boguchwalskich kobiet, które odświeżają tradycję, z pełną pasją i zaangażowaniem
pokazują na różnych imprezach naszą
rodzimą historię.
Może zdradzi Pani Czytelnikom „Wiadomości Boguchwalskich” przepis na
choćby jeden z tych smakołyków?
Tego raczej nie praktykuję, ale na wszystkich uroczystościach w Boguchwale, or-

gionu – to nie jedyny aspekt działalności towarzystwa, powołanego do życia
przed ośmioma laty. Aktywni jesteście
także w zakresie promocji muzyki ludowej?
Promujemy folklor rodzimy. Istniejący Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” rozwija
się, i to w zakresie wokalu, jak i tańców
ludowych i narodowych. Przetrwał 13 lat,
to zasługa choreografa – Marcina Zycha
oraz obecnego kierownika muzycznego
– Janusza Witka, a przede wszystkim dyrektora MCK – Wojciecha Kalandyka, który wspomaga działalność zespołu.
W 2004 roku ukazała się pierwsza płyta
zespołu „Kompanija” pt. „Zagroj mi kapelo...”. Kilka lat później następna – „Boguchwała tańczy, Boguchwała śpiewa”.
To dobry pomysł na promocję nie tylko
zespołu, ale i samego towarzystwa. Czy
myślała Pani o nagraniu kolejnej płyty
„Kompaniji”?
Już niedługo mieszkańcy Boguchwały
będą mogli usłyszeć stare, zapomniane
melodie ludowe na płycie „W moim ogródeczku”, którą obecnie nagrywamy w Studio Nagrań „Spaart” w Boguchwale.

Zdzisława Dudek –
prezes TKKKRwB
Na jaką pomoc ze strony towarzystwa
mogą liczyć osoby, chcące nauczyć się
przyrządzania smacznych i niezbyt drogich potraw?
Wszystkich chętnych zapraszamy do
Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, obok basenów kąpielowych.
W każdy czwartek o godzinie 19-tej skorzystają tam z naszych rad i doświadczenia kulinarnego.
Popularyzowanie potraw z naszego re-
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Przed kilku laty założono przy kapeli
„Kompanija” Zespół Tańca Ludowego
„Potoczek”. Czy jest obecnie szansa na
reaktywowanie jego działalności?
Ten zespół stanowi obecnie taneczną
„Kompaniję” i z dużym powodzeniem rozwija swoją działalność. Powiększa się także grono tancerzy ludowych.
Mówiłyśmy o osiągnięciach kulinarnych
towarzystwa. Czy podobne zaszczyty
spotkały „Kompaniję”?
Oczywiście. W 2010 roku „Kompanija” po
raz pierwszy w swojej historii brała udział
w festiwalu „Balkan Folk Fest” nad Morzem
Czarnym. Podczas tygodniowego pobytu
w Bułgarii zespół koncertował czterokrotnie
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Kulturalnik
w miasteczkach Primorsko i Carevie, promując nasz region oraz kulturę. Ponadto
zespół koncertował z dużym powodzeniem
na scenie w Poznaniu oraz w Chorzowie.
Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale bardzo
mocno identyfikuje się z potrzebami
lokalnej społeczności. W jakich imprezach środowiskowych najczęściej
uczestniczycie?
Uczestniczymy w „Jarmarku Wielkanocnym”, „Dniach Boguchwały”. Na „Dożynki Gminne” wykonujemy wieniec ze zboża. Bierzemy także udział w „Dniach Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale”.
Tegoroczny sezon rozpoczęliście bar-

dzo aktywnie. Myślę tu o Waszym
uczestnictwie w otwarciu miejskiego
targowiska oraz w Plenerowym Jarmarku Wielkanocnym. A jakie plany kulturalne macie na dalszą część sezonu?
Będziemy uczestniczyć we wszystkich imprezach środowiskowych. Mamy zasadę:
gdzie nas proszą – tam się pokazujemy.
Współpracujemy z MCK w Boguchwale,
które w znacznym stopniu pomaga nam
w naszej działalności a życzliwość jego dyrektora pozwala nam na rozwijanie pasji.
W te przedsięwzięcia kulturalne zaangażowanych jest niekiedy sporo osób.
Czy na taką aktywność społeczną ma
Pani jakiś gotowy przepis?
Kochać ludzi, stwarzać im dobrą atmosferę, pomagać w różnych, nieprzewidzia-

Kalendarz
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W BOGUCHWALE
DNI BOGUCHWAŁY 2011
11.06.2011 (SOBOTA)
13.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
w Boguchwale
14.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
w Pałacu Lubomirskich
XI PODKARPACKI FESTIWAL SENIORÓW
pod Patronatem Dyrektora WDK w Rzeszowie
10:00 – Konkurs w kategorii: „Sztuka słowa”
(budynek MCK Boguchwała ul. Kolejowa
15a)
10:00 – Konkurs w kategorii: „Muzyka i wokalistyka” (teren rekreacyjny basenów kąpielowych)
10:00-17:00 – ROZGRYWKI SPORTOWE
(ORLIK)
Turniej OLD-BOYS 8 drużyn
16:00 – wręczenie nagród finalistom XI Podkarpackiego Festiwalu Seniorów o raz oficjalne otwarcie kompleksu boisk sportowych
„ORLIK” (po otwarciu rozegrany zostanie
mecz finałowy Turnieju OLD-BOYS)
17:30-22:30 – II Przegląd Zespołów „ROKOWANIA 2011” pod Patronatem Starosty
Rzeszowskiego
12.06.2011 (NIEDZIELA)
10:00-14:00 – ROZGRYWKI SPORTOWE
(Koszykówka, siatkówka, piłka nożna) –
BOISKA ORLIK
13:00-14:00 – uroczysty przemarsz ulicami
Boguchwały „Korowodu bajkowego” z Orkiestrą Dętą
14:00-15:00 – IV BOGUCHWALSKI BIEG
ULICZNY
Część artystyczna: (występy grup przedszkolnych i dziecięcych)
14:00-14:20 – występy grupy przedszkolnej
z Boguchwały
14:20-14:25 – pokaz Grupy Cheerleaders
z Zarzecza
14:25-14:40 – występy grupy przedszkolnej
z Lutoryża
14:40-14:45 – pokaz Grupy Cheerleaders
z Zarzecza
14:45-15:05 – występy zespołu „Boguchwałki” ze Szkoły Podstawowej z Boguchwały
15:05-15:30 – „Tańcząca 12” – zespół taneczny z LOK Wspólnota w Zgłobniu

26

nych sytuacjach życiowych. Ludzie muszą
czuć, że tworzą jedną, wspólną rodzinę.
A jak to jest w przypadku Pani? Czy
z perspektywy tych ośmiu lat, praca na
rzecz towarzystwa jest dla Pani w dalszym ciągu pasją – czy może... obowiązkiem?
Powiem tak – jest to mój sposób na życie.
Pasja przerodziła się w obowiązek, którego nie można odpuścić. Ci ludzie muszą
czuć się potrzebni, obojętnie w jakim by
nie byli wieku. To jest ich życie. Każdy
odnalazł tu swoje miejsce i czuje się potrzebny, ważny.
Irena Jakubiec
uczestniczka „Warsztatów
dziennikarskich dla mieszkańców
gminy Boguchwała”

wydarzeñ

15:30-15:45 – pokaz sztuki KUNG-FU – grupa
z Zarzecza
15:45-16:00 – pokaz Grupy Cheerleaders z Zarzecza
16:00-16:30 – wręczenie nagród zwycięzcom
rozgrywek sportowych
16:30-18:15 – występy amatorskich grup
działających przy ośrodkach kultury z terenu Gminy Boguchwała oraz GWIAZD WIECZORU:
16:30-17:10 – występ zespołu ZIBI-BAND
17:10-17:45 – WYSTĘPY ZESPOŁU CYGAŃSKIEGO „VIVA MIRAŻ” Z LWOWA
17:45-18:00 – występy zespołu „Kompanija”
z Boguchwały
18:00-18:30 – WYSTĘPY ZESPOŁU CYGAŃSKIEGO „VIVA MIRAŻ” Z LWOWA
18:30-18:45 – Występy zespołu „Kompanija”
z Boguchwały
18:45-19:30 – POKAZY AKROBACJI ROWEROWYCH KRYSTIANA HERBY
19:30-21:00 – KONCERT ZESPOŁU MOMENT
21:00-22:30 – KONCERT DRUGA M. – ŚPIEWAJĄCY SOBOWTÓR MARYLI
RODOWICZ
22:30 – Pokaz sztucznych ogni
22:30-1:00 – Dyskoteka pod gwiazdami
Ponadto w dniu 12.06.2011. MINI WESOŁE
MIASTECZKO ORAZ BLOK ZABAW DLA DZIECI: „POD PIRACKĄ BANDERĄ”. Organizator
zapewnia usługi gastronomiczne w godz.
10:00-1:00.
Organizatorzy:
- Burmistrz Boguchwały,
- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale,
- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu,
- Młodzieżowa Rada Gminy Boguchwała,
- Lokalna Grupa Działania „TRYGON – Rozwój i innowacja” w Boguchwale.
LOKALNY OŚRODEK KULTURY
„WSPÓLNOTA” W ZGŁOBNIU
17.05.2011 – sprawozdawcze spotkanie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Nosówce.
25.05.2011 – Uroczysta akademia z okazji Dnia
Matki w Nosówce.
5.06.2011 – Dzień Dziecka w Woli Zgłobieńskiej – konkursy z nagrodami i zabawa dla
dzieci prowadzone przez wodzireja.
18.06.2011 – 30-lecie zespołu Jubilatki ze
Zgłobnia w Zgłobniu.
19.06.2011 – Piknik Rodzinny w Kielanówce.

24.06.2011 – Wycieczka wakacyjna do najciekawszego parku ruchomych dinozaurów
w Polsce – DinozatorLandu.
5.07.2011 – Piknik Rodzinny w Szkole w Racławówce.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BOGUCHWALE
06.2011 r. – wystawa poplenerowa zwycięzców konkursu fotograficznego „Z obiektywem po gminie Boguchwała”
03.06.2011 r. – Happening czytelniczy ph. „Cała
Polska czyta dzieciom” w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom
07.06.2011 r. – spotkanie autorskie z Celiną
Depą w Nosówce
12.06.2011 r. – zorganizowanie korowodu
bajkowego w ramach Dni Boguchwały 2011
16.06.2011 r. – rozstrzygnięcie plebiscytu
„Najlepsi z Najlepszych 2011”
LOKALNY OŚRODEK KULTURY
„RAZEM” W NIECHOBRZU
03.06.2011 r.- I Festiwal Piosenki Przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Lutoryżu
05.06.2011 r. – Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Niechobrzu (organizator: LOK
„Razem” w Niechobrzu, Młodzieżowa Rada
Gminy Boguchwała)
11.06.2011 r. – II edycja Rockowania 2011 –
w ramach Dni Boguchwały (organizator: LOK
„Razem” w Niechobrzu, Młodzieżowa Rada
Gminy Boguchwała)
19.06.2011 r. – Piknik Rodzinny w Szkole
Podstawowej w Mogielnicy (organizator: LOK
„Razem” w Niechobrzu, Młodzieżowa Rada
Gminy Boguchwała)
FESTIWAL W LUTORYŻU
19 czerwca 2011, godz. 16.00, kościół MB
Częstochowskiej w Lutoryżu: Inauguracja
VII Letnich Wieczorów Organowych im. Profesora Klemensa Gudela pod Patronatem
Honorowym JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego: Arkadiusz Bialic (Kraków) – organy Schola Gregoriańska po dyr. Suzany Ferfoglii (Kraków).
Kolejne koncerty: 3 lipca, 10 lipca (Pałac
Lubomirskich w Boguchwale), 24 lipca,
7 sierpnia, 28 sierpnia. Więcej informacji
w kolejnym numerze „Wiadomości Boguchwalskich”. Wstęp wolny.
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Rekord w VI edycji Boguchwalskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Ju¿ po raz z szósty Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza zorganizowa³o
rozgrywki dla siatkarzy-amatorów z Rzeszowa i okolic. Liga z roku na rok siê rozwija, w tym pad³ rekord w kwestii iloœci zg³oszonych dru¿yn. W zmaganiach udzia³
wziê³o 28 ekip, co daje blisko 300 zawodników.
Walka o utrzymanie
Przed początkiem rywalizacji kilku kluczowych graczy
z różnych drużyn przeszło do półprofesjonalnych zespołów,
Bardzo ciekawa walka trwała też na dole tabeli. O utrzyrywalizujących w IV, III czy nawet II lidze organizowanej przez
manie walczyło aż pięć zespołów Kopernicus Czudec, Woz
Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej. OrganizaBud Boguchwała, ProAktyw Rzeszów, Strumyk Wola Zgłotorzy niepokoili się o liczbę chętnych do gry ekip, ale okazało
bieńska i Lubcza Racławówka. Od początku do końca w najsię, że jest o wiele więcej zainteresowanych zespołów niż przed
gorszej sytuacji znajdowała się Lubcza i to ona zajmując
rokiem. Zdecydowano się na poszerzenie II ligi z 12 do 18
10 miejsce pożegnała się z ligą. Pozostałe ekipy chciały unikteamów. Mecze odbywały się w piątkowe wieczory na halach
przy szkołach w Kielanówce,
Nosówce, Niechobrzu i Racławówce.
Siatkarsko aktywna okazała się Gmina Boguchwała.
W rozgrywkach udział wzięło
9 zespołów z jej terenu: dwie
z Boguchwały, dwie z Racławówki, dwie z Woli Zgłobieńskiej, a także po jednej z Kielanówki, Zgłobnia i Niechobrza. Wielu siatkarzy z terenu
gminy grało w rzeszowskich
zespołach.
Dodatkowo
w zmaganiach udział wzięły
ekipy z sąsiednich gmin tj.
Rzeszów, Czudec, Lubenia
i Tyczyn. Sezon dla dziesięciu
pierwszoligowych zespołów
rozpoczął się 12 listopada.
W pierwszej fazie najwyższą
formę prezentował bardzo sil- Mecz finałowy, atakuje Michał Pomianek (kapitan DRINKTEAMU)
ny fizycznie Pebis Rzeszów.
Ekipa ta kroczyła od zwycięnąć konieczności gry w barażach o utrzymanie, więc musiastwa do zwycięstwa, w dobrym stylu pokonując kolejnych ryły zająć co najmniej ósme miejsce. Długo „pod kreską” znajwali, a po piętach deptała mu ekipa Drinkteamu Rzeszów.
dował się zespół z Woli Zgłobieńskiej, ale w końcówce seW środkowej fazie rozgrywek coś jednak w ekipie Pebisu
zonu urwał punkty kilku faworytom i wskoczył na ósme miejsię zacięło. Rzeszowski zespół w piątej kolejce nieoczekiwasce. Konieczność gry w barażach przypadła ekipie z Bogunie przegrał ze Strumykiem Wola Zgłobieńska, który wczechwały.
śniej nie zdobył żadnego punktu. W drużynie lidera zaczęły
się tworzyć coraz większe problemy kadrowe, co spowodoRozgrywki w II lidze
wało kolejną utratę punktów z Woz Budem Boguchwała. Potknięcia te bezbłędnie wykorzystał Drinkteam, który z meczu
Aż osiemnaście drużyn przystąpiło do rozgrywek II ligi.
na mecz prezentował się coraz lepiej i to on stał się głównym
Tutaj rywalizacja toczyła się w dwóch etapach. W pierwszej
faworytem do mistrzostwa. W walkę o zwycięstwo wmieszał
fazie udział wzięły wszystkie ekipy, które podzielono na trzy
się doświadczony zespół Union Jack Rzeszów. Ostateczne
równe grupy. Kilka drużyn prezentowało równy, wysoki porozstrzygnięcia zapadły dopiero w ostatniej kolejce. Na parziom, było też kilka kompletnie amatorskich, które spotkały
kiecie spotkały się pierwsza z drugą drużyną ligowej tabeli.
się, by pograć dla przyjemności. W grupie A dominował młoDrinkteam musiał wygrać dwa sety, aby utrzymać fotel lidera,
dy i bardzo perspektywiczny zespół Geberitu Rzeszów, który
Pebis musiał wygrać mecz w trzech setach. Zwycięsko z tej
awans do drugiej fazy rozgrywek zapewnił sobie po zwycięrywalizacji wyszli siatkarze Drinkteamu i to oni mogli cieszyć
stwie nad HellBoys Niechobrz. We wspomnianej, drugiej fasię z mistrzostwa, a Pebis na skutek porażki spadł na trzecie
zie spotkali się tylko zwycięzcy grup. Do Geberitu dołączył
miejsce.

„WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”

3 (71)

2011

27

Sport / Og³oszenia
jeszcze mistrz grupy B Automotive Rzeszów i grupy C Galaktyczni. Najbardziej zacięta i emocjonująca była rywalizacja
w tej ostatniej.
Trzy wymienione wyżej zespoły stoczyły między sobą walkę o pierwsze, premiujące bezpośrednim awansem miejsce.
Dwa mecze wygrał Geberit Rzeszów i to on zapewnił sobie
promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Pozostałe dwie drużyny zagrały o drugie miejsce, które dawało możliwość gry
w barażu z 9-tym teamem pierwszej ligi. W bezpośrednim pojedynku lepsi okazali się Galaktyczni.
Fina³ ligi
7 maja odbył się finał ligi. Ostatni akord sezonu 2010/11
przyciągnął na trybuny dość sporo kibiców. Rozegrano dwa
mecze: baraż o prawo gry w pierwszej lidze, oraz mecz finałowy. Oba spotkania stały na niezłym poziomie i obfitowały
w dużą dawkę emocji.
W meczu barażowym naprzeciwko siebie stanęły zespoły
WozBudu Boguchwała i Galaktycznych. Od początku ciężko
było wytypować zwycięzcę. Spotkanie lepiej rozpoczęło się
dla Boguchwalan, ale potem bliżej sukcesu był zespół z Rzeszowa. Woz Bud wybrnął z trudnej sytuacji i zwyciężył w piątym secie 15 do 11.
W Finale mistrz pierwszej ligi Drinkteam podejmował Reprezentację Ligi. W skład tej drugiej weszli wyróżniający się
w całym sezonie zawodnicy z kilku drużyn. Mecz początkowo
rozczarowywał, ale z minuty na minutę rywalizacja stawała
się coraz ciekawsza. Kibice mogli obejrzeć aż pięć setów,
a ten ostatni, decydujący rozstrzygnął się na przewagi. Finał
był zatem zwieńczeniem długiego, ciekawego, rekordowego
sezonu. Najlepszym zawodnikiem meczu finałowego wybrano Tomasza Łuszczki, na co dzień siatkarza rzeszowskiego
Izol-Montu.

Popularny sport
Jak widać siatkówka w naszym kraju, a także regionie jest
bardzo popularna. Powstaje coraz więcej amatorskich drużyn.
Bardzo dużo ludzi w różnym wieku chce właśnie w taki sposób
spędzić swój wolny czas. Wiele zespołów idzie o krok dalej,
prowadzi treningi, podpatruje zawodowe drużyny w kwestiach
ustawień, interesujących zagrań. Dla innych rywalizacja w BALSie to po prostu okazja do aktywnego spędzenia czasu w gronie
znajomych. Organizatorzy mają nadzieję, że kolejne edycje
będą nie mniej udane niż ta niedawno zakończona.
Maciej Dziedzic, uczestnik „Warsztatów dziennikarskich
dla mieszkańców gminy Boguchwała”

Zakoñczy³y siê rozgrywki
V ligi szachowej podkarpackiej
strefy rzeszowsko/kroœnieñskiej
w sezonie 2011
3 kwietnia w Wysokiej k/Łańcuta rozegrane zostały trzy ostatnie rundy tych rozgrywek. W rozgrywkach tych startowała druga
drużyna SST Lubcza Racławówka, skupiająca w większości zawodników ze Zgłobnia i to nie tylko seniorów, lecz po raz pierwszy nowo pozyskanych do klubu juniorów. Drużyna rozegrała
w sumie 9 meczów, z czego 5 wygrała, a 4 przegrała, gromadząc na swym koncie 10 pkt. meczowych zajęła 5 miejsce
w stawce 12 drużyn uczestniczących w rozgrywkach V ligi. Nasza
ekipa grała w składzie; Ziobro Tadeusz, Siorek Stanisław, Cioch
Bruno, Cioch Piotr, Oleszczuk Piotr, Cioch Kamila, a na rezerwie
grali Kot Paweł i Patynowski Stanisław. Najwięcej punktów dla drużyny zdobyli Siorek Stanisław (6) i Ziobro Tadeusz (5).
Opracował: Szop

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”

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

www.boguchwala.pl

28

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

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.

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!!!

„WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”
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Og³oszenia
LUTORY¯

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

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
Dom Kultury 17 850 13 79
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

OŚWIATA:
Zespół Szkół w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 156
36-040 Boguchwała
Tel./Fax 17 87 14 438
e-mail: zs.boguchwala@boguchwala.pl
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. 17 8714421, fax 17 8711606
Przedszkole Publiczne w Boguchwale
Tel. 17 871 43 30
Szkoła Podstawowa w Kielanówce
Kielanówka 111
35-106 Rzeszów
Tel. 17 85 92 634
e-mail: sp_kielanowka@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
Lutoryż 432
36-040 Boguchwała
Tel. 17 87 14 132
e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała
Tel. 17 87 15 360
e-mail sp.mogielnica@boguchwala.pl
Zespół Szkół w Niechobrzu
Niechobrz 697, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 18 007
Fax 17 87 18 226
e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 z Przedszkolem
Niechobrz 549, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 18 224
e- mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Nosówce
Nosówka 186, 36-046 Zgłobień
Tel. 17 87 16 719
e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl
Zespół Szkół w Racławówce
Racławówka 215, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 17 525
e-mail: sp.raclawowka@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień
Tel. 17 87 16 027
e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Zarzecze 133, 36-041 Zarzecze
Tel. 17 87 11 306
e-mail: sp.zarzecze@boguchwala.pl
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
36-046 Zgłobień
Tel. 17 85 06 575
e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl

Zespó³ redakcyjny: Ewa ŒLIWA, Aneta PYZA, Krzysztof PETELA
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Czekamy na sygna³y.
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwa³a;
tel./fax 17 87 15 355; e-mail: gbp@boguchwala.pl

„WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.
Druk: Drukarnia „DUET”, tel. 17 87 11 281; m.michalik@drukarnia-duet.pl
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Otwarcie Placu Targowego
w Boguchwale

Pasowanie na czytelnika
w GBP w Boguchwale

Filia w Lutoryżu

Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającego na terenie gmin: Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała

Termin składania wniosków: od 9 maja 2011 r. do 7 czerwca 2011 r.
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa
146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00 do 17.00. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie,
których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną
Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2011 r. wynosi 451 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy).
Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz
przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt w ocenie
punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79;
698 166 371.
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 36-072 Świlcza 168 (pokój 25)
w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 17.00, tel. 17 86 70 119.
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 17 85 03 914 wew. 47.

