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Informacje

Kolektory przy basenach

w Boguchwale

W lipcu bie¿¹cego roku zakoñczy³a siê
realizacja projektu pod nazw¹ „Racjo-
nalizacja gospodarki cieplnej basenów
k¹pielowych w Boguchwale przez insta-
lacje kolektorów s³onecznych”. Projekt
polega³ na zainstalowaniu kolektorów
s³onecznych, które bêd¹ podgrzewa³y
wodê w dwóch basenach.

Projekt został zrealizowany w 2011 r. Dzięki zakończone-
mu projektowi woda w basenach w Boguchwale będzie pod-
grzewana za pomocą kolektorów słonecznych. Projekt współ-

finansowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła
796 061,55 zł, dofinansowana kwota to 676 652,31 zł.

Dzia³anie kolektorów

Kolektory słoneczne przetwarzają promienie słoneczne
w ciepło. Energia cieplna uzyskana przez system kolektorów
słonecznych transportowana jest za pośrednictwem cyrkula-
cyjnego czynnika roboczego i pomp na wymiennik. Ciepło
z wymiennika za pomocą drugiej pompy jest przekazywana
do niecki basenowej.

Systemy przyjazne œrodowisku

Realizacja przedsięwzięcia, dzięki zastosowaniu nowocze-
snych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych spełnia
wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska. Zrealizowa-
ny projekt przyczyni się do większego różnicowania źródeł
energii w Boguchwale, a także poprawy stanu środowiska
naturalnego.

UM

Projekt „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zadania wykonane w ramach projektu:
– montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wolnostojącej
– montaż rurociągów od kolektorów do węzła cieplnego z izo-

lacją cieplną
– węzeł cieplny z wymiennikiem i pompami
– automatyka
– montaż rurociągów od węzła do niecki basenowej

Gminne Centrum Sportu

i Rekreacji w Niechobrzu

otwiera swoje bramy

4 wrzeœnia oficjalnie otwarto bramy
zmodernizowanego stadionu sportowe-
go w Niechobrzu. Nowe oblicze obiek-
tu, to tak¿e nowa jego nazwa – Gminne
Centrum Sportu i Rekreacji.

Projekt „Przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Obecna płyta, bieżnia i trybuny Gminnego Centrum Sportu
i Rekreacji
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Informacje

Gmina siê zmienia

Od 2006 r. realizowany by³ projekt „Ter-
momodernizacja domów ludowych,
szkó³ i przedszkoli na terenie gminy
Boguchwa³a”. W tym roku zakoñczy³a
siê realizacja tej du¿ej inwestycji.

Projekt obejmował termomodernizację gminnych obiek-
tów kubaturowych i był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość in-

westycji wyniosła 3 264 180,47 zł, dofinansowanie ze środ-
ków Funduszy to 1 184 202,60 zł.

Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja to przedsięwzięcie polegające na
zmniejszeniu zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej
w danym obiekcie budowlanym.

W gminie Boguchwała projekt realizowany był w dwóch
etapach. Pierwszy został zrealizowany w 2006 r. i obejmo-
wał termomodernizacje Szkoły Podstawowej w Zgłobniu,
w Nosówce, w Woli Zgłobieńskiej, w Boguchwale oraz Ze-
społu Szkół w Niechobrzu. Etap drugi został zrealizowany
w tym roku i dotyczył Domu Ludowego w Kielanówce
i w Nosówce, gdzie wykonano termomodernizacje i budo-
wę kotłowni gazowej. LOK „Wspólnota” w Zgłobniu, Dom
Ludowy w Lutoryżu, w kórych wykonano termomoderniza-
cje i instalacje mikrobloku grzewczo-energetycznego zapew-
niającego oszczędność energii, obniżenie emisji dwutlen-
ku węgla, przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła i energii
elektrycznej zapewniając tym samym opłacalne i ekologicz-

ne wytwarzanie energii. W Szkole Podstawowej i Gimna-
zjum w Racławówce, w Szkole Podstawowej w Boguchwa-
le i Przedszkolu Publicznym w Boguchwale wykonano mo-
dernizacje systemu grzewczego i instalacje kolektorów.

Korzyœci z projektu

Zrealizowane przedsięwzięcia przyczynią się do zmniej-
szenia zapotrzebowania na ciepło, wpłyną na ograniczenie
emisji substancji zanieczyszczających, wprowadzanych do
powietrza z procesów energetycznego spalania paliw.

UM

Projekt „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu

Zainstalowane kolektory na budynku Szkoły Podstawowej
w Boguchwale

Prace modernizacyjne trwały od czerwca 2010 r.
i w przybliżeniu kosztowały 1,7 mln, z czego 960 tys.
stanowiły środki zewnętrzne z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działa-
nie 5.3 „Infrastruktura publiczna” RPO WP na lata 2007-
2013.

W wyniku modernizacji przy stadionie powstały miej-
sca parkingowe, oświetlenie całego obiektu, kort teniso-
wy, nowa bieżnia lekkoatletyczna oraz trybuny i boiska tre-
ningowe.

Kompleksową modernizację przeszedł też budynek wie-
lofunkcyjny przy stadionie, w którym obecnie, oprócz oczy-
wistych szatni dla zawodników, sanitariatów i pomieszczeń
gospodarczych zlokalizowano także ogólnodostępną, no-
wocześnie wyposażoną siłownię i salę fitness oraz salę
szkoleniową.

Pierwsza impreza na nowym obiekcie odbyła się już
w dniu jego otwarcia. Były to Gminne Dożynki 2011 oraz
Jarmark Folklorystyczny.

UM
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W tym roku dopisała nam wspaniała
publiczność, atmosfera i pogoda. Dru-
żyny wyposażone w transparenty, stroje
promocyjne i w bojowych nastrojach
dumnie kroczyły po płycie stadionu.

Gminy rywalizowały ze sobą w konku-
rencjach sportowo-sprawnościowych
oraz konkurencjach strażackich. Delega-

Wydarzenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,

nabywanie umiejętności i aktywizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

cje gminne prezentowały swój dorobek
artystyczny na scenie oraz stoiska pro-
mocyjne, na których można było zapo-
znać się z ich specyfiką, podziwiać rę-
kodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne

oraz posmakować tradycyjnych potraw
staropolskich.

Uroczystego otwarcia i przywitania
przybyłych delega-
cji oraz gości doko-
nał gospodarz te-
gorocznego Tur-
nieju Gmin Wójt
Gminy Świlcza
Wojciech Wdowik.
Głos zabrali rów-
nież Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław
Dronka, Wójt Gmi-
ny Lubenia Adam
Warzybok oraz Pre-
zes Lokalnej Grupy
Działania „Trygon –
Rozwój i Innowa-
cja” – Adam Kalan-
dyk.

Konkurencje stra¿ackie

Do konkurencji strażackich wytypo-
wane zostały zespoły jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych każdej
z gmin. Drużyny startowały w konku-
rencji bojowej według dowolnych za-
sad (system rosyjski), kto szybciej ten
wygrywa. Po oddaniu meldunku stra-
żacy błyskawicznie rozkładali sprzęt
gaśniczy i strącali słupki strumieniem
wody. W tej konkurencji nie do poko-
nania była OSP z Niechobrza, gmina
Boguchwała. II miejsce przypadło OSP
Bratkowice z gminy Świlcza, III Straża-
kom z gminy Lubenia. Dyscypliny wy-
brane do konkurencji sportowych wy-
magały od zawodników odpowiednie-
go przygotowania fizycznego, mental-
nego oraz motywacji. Tylko pozytyw-
ne nastawienie dawało szansę na po-
prawne wykonanie slalomu taczkami
przez tor przeszkód, bieg w potrójnych
spodniach, bieg w trzyosobowych nar-
tach w torze przeszkód, pokonanie
toru w ruchomej taśmie czy podskaku-
jąc na tubie. Również skręcanie mebli
na czas oraz strzał z łuku do tarczy do-
starczył widowni i zawodnikom nieza-
pomnianych wrażeń.

Rozstrzygniêcie turnieju

W konkurencjach sportowych I miej-
sce zajęła gmina Świlcza, II – Boguchwa-
ła, III – Lubenia. Gmina Lubenia została
uhonorowana specjalnym wyróżnieniem
za wrażenia artystyczne oraz prezenta-
cję gminy. Czekamy zatem z niecierpli-
wością do przyszłego roku kiedy to go-
spodarzem Turnieju Gmin będzie wła-
śnie Gmina Lubenia.

Justyna Rogóz

Gminne rywalizacje w Bratkowicach

W sierpniu w Bratkowicach odby³a siê II edycja Turnieju Gmin organizowanego przez
LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w partnerstwie z MCK w Œwilczy z siedzib¹
w Trzcianie, pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego.
W turnieju wziê³y udzia³ trzy gminy: Boguchwa³a, Lubenia i Œwilcza.

Reprezentacja Gminy Boguchwała

Stoisko promocyjne Gminy Boguchwała
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Wydarzenia

Uroczystość rozpoczęła się Msza św., którą odprawił ks. dr
Jan Koc. Po mszy nastąpiło poświęcenie płyty stadionu, a na-
stępnie w orszaku zaprezentowały sie wszystkie korowody wraz
z wieńcami maszerując po płycie stadionu przy dźwiękach or-
kiestry dętej z Mogielnicy pod batutą Rafała Kulpińskiego.

Przekazanie chleba

Starostowie tegorocznych dożynek Barbara i Wiesław
Trznadel (rolnicy z Niechobrza pracujący na 20 ha gospodar-
stwa) przekazali uroczyście Bochen Chleba na ręce Burmi-
strza – Wiesława Dronki. Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, w której wystąpiły zespoły dziecięce, kapele lu-
dowe nie tylko z terenu naszej Gminy. W czasie całej imprezy
odbywał się kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego
twórców z terenu Podkarpacia, jak również prezentacja i de-
gustacja jadła staropolskiego – „Potraw żniwnych”, które przy-
gotowały członkinie KGW i Stowarzyszeń z terenu gminy Bo-
guchwała. W godzinach wieczornych, tuż po zmroku odbył
się pokaz sztucznych ogni a następnie wszyscy uczestnicy
Dożynek bawili się na zabawie do północy.

Organizatorami tegorocznych Dożynek byli: Burmistrz
Boguchwały, Lokalny Ośrodek kultury RAZEM w Niechobrzu,
Rada Sołecka w Niechobrzu.

Organizatorzy pragną podziękować sponsorom tegorocz-
nych Dożynek, którymi byli:
– Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
– Państwo Bogumiła i Józef Tobiasz
– Państwo Muriasowie z Niechobrza
– Piekarnia E.W. Uryniak z Boguchwały

Dziękujemy również wszystkim, za pomoc w przygotowa-
niu imprezy:
– Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Boguchwale
– Zakładowi GO-KOM w Boguchwale
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu
– Miejskiemu Centrum Kultury w Boguchwale
– Lokalnemu Ośrodkowi Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie
i wspaniałą zabawę.

Anna Wolska

Dzieñ Dziecka

Z okazji dnia dziecka w Woli Zg³obieñskiej 5 czerw-
ca 2011 r. odby³ siê mini piknik dla najm³odszych.
Imprezê prowadzi³ wodzirej, na dzieci czeka³o mnó-

stwo atrakcji i radoœci.

Były zabawy, gry, konkursy taneczne, konkursy z wiedzy ogólnej,
wszystko przygotowane na wesoło. Ponadto do dyspozycji dzieci i rodzi-
ców była trampolina, wata cukrowa, napoje i słodycze. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie, a przy tym dobrze się bawić.

Każda z filii Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – Kie-
lanówka, Racławówka, Zgłobień i Nosówka – organizowała dzień dziecka.

Piknik
dla ma³ych i du¿ych

W po³owie czerwca w Oœrodku
Kultury w Kielanówce odby³ siê
bezalkoholowy Piknik Rodzinny
„Dla Ma³ych i Du¿ych”. Impreza zo-
sta³a zorganizowana z Programu
Profilaktyki Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdzia-
³ania Narkomanii.

Organizatorami była Szkoła Podstawowa w Kie-
lanówce, Koło Gospodyń oraz LOK „Wspólnota”
w Zgłobniu. Mimo niesprzyjającej pogody wielu
mieszkańców wzięło udział we wspólnej zabawie. Za-
bawę rozpoczęły dzieci pod przewodnictwem panów
ze Szkoły Muzycznej YAMAHA. W konkursach i za-
wodach sportowych dzieci wygrywały nagrody. W nie-
których zawodach świetnie też bawili się rodzice wraz
ze swoimi pociechami. Było przeciąganie liny, robie-
nie mumii z papieru toaletowego i konkurs tańca to-
warzyskiego oraz wiele innych atrakcji.

Być może impreza ta zapoczątkuje cykl imprez
organizowanych przy pomocy Programu Profilak-
tyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.

LOK „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu

DO¯YNKI 2011

„B³ogos³awiony chleb ziemi czarnej”

W dniu 4 wrzeœnia w Niechobrzu na nowo odremontowanym stadionie, odby³y siê
Do¿ynki Gminne. Zjecha³y sie na nie wszystkie so³ectwa Gminy Boguchwa³a z barw-
nymi korowodami i piêknymi wieñcami.
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Wydarzenia

O ile w naszym regionie, Rzeszów
i okolice, spotykamy się dość często
z wydarzeniami muzycznymi natury roz-
rywkowej, co jest rzeczą dobrą, o ile mu-
zyka ta prezentuje sobą jakąś wartość
artystyczną, o tyle stosunkowo niewiel-
ki jest wybór festiwali, których celem jest
promocja dzieł mistrzów klasycznych,
a już w ogóle mało jest miejsc, gdzie
usłyszeć można wykonania literatury or-
ganowej, prezentowanej przez artystów,
których poziom w pełni usatysfakcjonu-
je słuchaczy. Wpływ na to ma często tra-
giczny wręcz stan instrumen-
tarium organowego, (choć
i tutaj zdają się dokonywać
pewne pozytywne przemiany).

Król instrumentów

Organy postrzegane są
niejednokrotnie, jako instru-
ment wyłącznie liturgiczny,
mający tylko akompaniować
śpiewom, podczas gdy – jak
stwierdził sam Mozart – są one
królem wszystkich instrumen-
tów. Czy więc nie jest rzeczą
oczywistą i właściwą by służy-
ły także celom koncertowym.
Przeciętny człowiek nie zdaje
sobie sprawy jak ogromna jest
liczba tzw. literatury organo-
wej, tj. dzieł pisanych specjal-
nie na ten królewski instru-
ment. Są to dziesiątki tysięcy
stron nut, tworzonych poprzez
epoki i style przez rozmaitych kompo-
zytorów – organistów.

Festiwal na poziomie

Propagowaniu muzyki organowej
i kameralnej służy istniejący od 7 już lat
festiwal „Letnie Wieczory Organowe im.
profesora Klemensa Gudela” w Lutory-
żu, którego mam zaszczyt być pomysło-
dawcą i kierownikiem artystycznym.
Świetne organy koncertowe, zaskakują-
ce potęgą swego brzmienia i możliwo-
ściami kolorystycznymi pozwalają swo-
bodnie prezentować na nich dzieła róż-
nych epok. Nie dziwi więc fakt, że za-
proszenia przyjmują wirtuozi, występu-

jący w najważniejszych ośrodkach mu-
zycznych Polski i świata. Lutoryski festi-
wal to nie sama tylko muzyka organo-
wa, ale także prezentacja form kameral-
nych (śpiew, zespoły kameralne, instru-
menty solowe, chóry). Biorąc pod uwa-
gę rangę, jaką festiwal zdobył już w śro-
dowisku muzycznym oraz znakomite
nazwiska wykonawców i profesjonalizm
organizacji oraz liczbę przybywających
słuchaczy, śmiało można stwierdzić, że
jest to jedna z głównych form promocji
zarówno samego Lutoryża, jak i Gminy

Boguchwała. Warto podkreślić, że w tym
roku po raz pierwszy jeden z koncertów
odbył się w zabytkowych i pięknych
wnętrzach Pałacu Lubomirskich w Bo-
guchwale. Mam nadzieję, że w kolejnych
edycjach muzyka zagości po raz kolej-
ny w tym uroczym miejscu.

Wsparcie z ró¿nych stron

Nie byłoby „Letnich Wieczorów”,
gdyby nie wsparcie licznych sponsorów
(na czele z Gminą Boguchwała i życzli-
wym niezmiernie tej inicjatywie Burmi-
strzem Wiesławem Dronką. W tym roku,
jako współorganizator Festiwalu wspa-
niale sprawdził się Ośrodek Kultury

w Niechobrzu z dyrektor Anną Wolską.
Specjalne podziękowanie chciałbym
wyrazić Państwu Krystynie i Stanisławo-
wi Rzegockim, właścicielom hotelu „Hi-
biskus” w Zarzeczu, którzy udzielali go-
ściny artystom w warunkach o nieprze-
ciętnym standardzie lokalowym i kulinar-
nym. Imprezie towarzyszyli liczni Patro-
ni Medialni, głównie Radio Rzeszów
i Radio VIA, informując rzetelnie o po-
szczególnych muzycznych spotkaniach.
Wielka wdzięczność należy się Patrono-
wi Honorowemu tegorocznej edycji –

J.E. Ks. Bp. Kazimierzowi Gór-
nemu, Ordynariuszowi diec. rze-
szowskiej. Wielkim przyjacielem
festiwalu i człowiekiem kocha-
jącym muzykę klasyczną jest
gospodarz lutoryskiej świątyni –
ks. kan. Stanisław Boratyn,
z którym współpraca jest przy-
jemnością. Wymiar pedagogicz-
ny koncertów festiwalowych za-
pewnia Bogumiła Płaneta, za-
służona działaczka rzeszowska
na polu muzycznym. Komentu-
jąc z profesjonalizmem każdy
przedstawiany utwór, sprawia,
że publiczność przeżywa go
bardziej świadomie i dojrzale.
Nie sposób wymienić wszyst-
kich, których pomoc i współpra-
ca stwarza taki, a nie inny kształt
i klimat „Letnich Wieczorów”,
można natomiast wypowiedzieć
im wszystkim z serca płynące:
dziękuję. Dziękuję ja, jako kie-

rownik festiwalu i dziękuję także w imie-
niu rzeszy melomanów, których ta mu-
zyka odmienia, którzy wypowiadają się
o festiwalu z najwyższym uznaniem.

Za rok kolejna edycja

Mam nadzieję, że sponsorzy dopiszą
i nasza współpraca będzie się układać
nadal tak wspaniale jak dotychczas. Ze
swojej strony obiecuję zadbać o najwyż-
szy poziom artystyczny przyszłoroczne-
go festiwalu tak, aby nie zawieść drogiej
publiczności, która jest sensem istnienia
tego wielkiego wydarzenia kulturalnego.

Przemysław Lis
Kierownik Artystyczny Festiwalu

FINA£ VII LETNICH

WIECZORÓW ORGANOWYCH
Pod koniec sierpnia zakoñczy³ siê VII Festiwal Wieczorów Organowych im. Profeso-
ra Klemensa Gudela w Lutory¿u. Dotychczas wyst¹pi³o w lutoryskim koœciele para-
fialnym 82. artystów najwy¿szej klasy, z kraju i z zagranicy.

Organista-wirtuoz Piotr Gudel wraz z małżonką z Hanno-
veru (z prawej), Przemysław Lis – Kierownik Artystyczny
Festiwalu
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Wydarzenia

Uczestnicy wernisażu

VII Ogólnopolski

Plener Malarski

w Boguchwale

Plener malarski zgromadził wielu pa-
sjonatów

Obrazy Jolanty Jakima Zerek malarki
z Rzeszowa, uczestniczki VII Pleneru
Malarskiego w Boguchwale

Nad sztuką trzeba się pochylić

Artyści VII Pleneru Malarskiego w Boguchwale

W VII Plenerze
Malarskim wzięło
udział 22 artystów
z Polski i z zagranicy
oraz z różnych śro-
dowisk twórczych.
Tegoroczny plener
swoim honorowym
patronatem objął
J.E. Ksiądz Biskup
Kazimierz Górny
oraz Marszałek Wo-
jewództwa Podkar-
packiego Mirosław
Karapyta. W trakcie
VII Pleneru Malar-
skiego odbył się
koncert „Wieczór
muzyki i plastyki” ,
na którym wystąpił
wirtuoz kontrabasu
Vitold Rek w towa-
rzystwie akordeoni-
sty Jarosława Baste-
ra. Na zakończenie
pleneru odbył się
wernisaż.
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Kronika

W repertuarze zespół posiada pieśni
patriotyczne, kolędy, pastorałki, paster-
skie, weselne, biesiadne, ludowe, obrzę-
dowe. Zespół ludowy wraz z kapelą wy-
stępuje nie tylko w gminie Boguchwała
ale również poza nią.

Przybywa m³odych

Dużym sukcesem zespołu było na-
granie w roku 2006 płyty w radiu Rze-
szów. Działalność Zespołu nie polega
tylko na osiąganiu sukcesów, ale przede
wszystkim na podtrzymywaniu tradycji
ludowych głęboko zakorzenionych
w naszej miejscowości. Próby Zespołu
i Kapeli odbywają się systematycznie
w każdy wtorek w Lokalnym Ośrodku
Kultury w Zgłobniu. Przybywa młodych
członków, powiększa się repertuar. Ze-
spół uświetnia niemal wszystkie uroczy-
stości Gminne i Sołeckie, występuje rów-
nież poza naszą gminą.

30 lat minê³o

W czerwcu w Ośrodku Kultury
w Zgłobniu odbyło się uroczyste spotka-
nie poświęcone obchodom 30-lecia ist-
nienia Zespołu. Na uroczystości obecni
byli zaproszeni goście, a wśród nich: wła-
dze Gminy Boguchwała, Radni Powiatu,
delegacja OSP w Zgłobniu, delegacje
KGW ze Zgłobnia i Kielanówki. Prezes
Banku Spółdzielczego w Niechobrzu,
Zespół „Nosowiany” z Nosówki i „Kom-
panija” z Boguchwały oraz sympatycy
i sponsorzy. Obecny skład Zespołu
przedstawia się następująco: zespół śpie-
waczy: Zofia Kaszuba, Zofia Turek, Zofia
Gubernat, Maria Adamczyk, Beata Ce-
glarz, Marta Wiech, Marta Wiech, Agata
Gawron, Sławomir Kaszuba, Edward
Rzepka, Tadeusz Ciebiera, Stanisława
Pizło, Wiktoria Ciebiera. Kapela: Edward
Ziomek akordeon, Stanisław Wróbel
skrzypce, Emil Krupa skrzypce.
Lokalny Ośrodek Kultury w Zgłobniu

Składamy podziękowania wszystkim, którzy dotychczas wspierali
naszą działaność, a są to Burmistrz Boguchwały – Wiesław Dronka,
Małgorzata Kot – dyrektor Lok „Wspólnota” w Zgłobniu, radni byłych
i obecnych kadencji, były sołtys Jan Lis oraz wszystkim darczyńcom,
którzy przyczynili się do organizacji jubileuszu: Robert Koczynasz,
prezes GOKOM w Boguchwale, Barbara Pasierb – prezes Banku Spół-
dzielczego w Niechobrzu, Firmie Jaro, Piekarni pana Guzka z Bogu-
chwały, Radzie Sołeckiej, firmie Awers za Zgłobnia – podsumowują
jednogłośnie członkowie Zespółu „Jubilatki”.

30 lat Zespo³u Ludowego

„Jubilatki” ze Zg³obnia
W 1981r. powsta³ zespó³ ludowy „Jubilatki”. Za³o¿ycielk¹ by³a nie¿yj¹ca ju¿ Maria
Janowska. Kapela zdoby³a wiele nagród i wyró¿nieñ miêdzy innymi I nagrodê
w Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Œpiewaczych w Tyczynie w 1998 r. wykonu-
j¹c pieœni ludowe, w roku 2000 w tym samym przegl¹dzie otrzyma³ wyró¿nienie.
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Kronika

Warto przypomnieć ten statek – i całą serię, której był
reprezentantem. Serię, zaprojektowaną między 1947 a 1948
rokiem, zaczęto realizować już w 1949 – zanim jeszcze goto-
wy był pierwszy zbudowany w polskiej stoczni po II wojnie
światowej frachtowiec towarowy „Sołdek”. Kiedy kładziono
stępkę pod pierwszą jednostkę rybacką nikomu z obserwu-
jących to wydarzenie nie śniło się, że bierze udział w histo-
rycznym przedsięwzięciu: nigdy bowiem wcześniej ani póź-
niej nasz przemysł stoczniowy nie wyprodukował dłuższej
serii jednakowych statków! Dość podać, że powstało ich aż
167: 111 sprzedano Związkowi Radzieckiemu, 56 – w tym
nasz „Wisłok” – przywdziało biało-czerwoną banderę.

Nie były to potężne jednostki – ale nikt też nie wymagał
od nich, aby szokowały rozmiarami. Gdy-186, czyli „Wisłok”,
miał 59,2 m długości, 9,1 szerokości, 4,3 zanurzenia.
W ładowni mógł pomieścić 487 ton ryb.
Napędzająca go maszyna parowa (opa-
lana mazutem) o mocy 800 KM nadawa-
ła mu prędkość 12 węzłów. Załogę two-
rzyło 29 osób.

„Wisłok”, przyznany armatorowi
z Gdyni (Przedsiębiorstwu Połowów Da-
lekomorskich i Usług Rybackich „Dal-
mor”) został zwodowany w Stoczni im.
Komuny Paryskiej w Gdyni 7 grudnia
1957, do eksploatacji wszedł 30 czerw-
ca roku następnego.

Marynarze chwalili sobie służbę na
nowych trawlerach – w porównaniu bo-
wiem z użytkowanymi wcześniej wetera-
nami floty pod względem standardów cy-
wilizacyjnych stały przynajmniej o kilka
klas wyżej. Przede wszystkim statki wy-
posażane były obowiązkowo w nieczę-
sto wtedy spotykane radiostacje nadaw-
czo-odbiorcze. Sterówki miały zamknię-
te – prowadzący statek sternik i oficer
wachtowy nie byli więc wystawieni na
wichry i fale, rybacy mieszkali w dwuoso-
bowych kabinach – a nie, jak wcześniej, a starych jednost-
kach, we wspólnych kubrykach, umiejscowionych zazwyczaj
poniżej linii wodnej, a więc pozbawionych światła i z ograni-
czonym dopływem świeżego powietrza. Konstruktorzy nie
zapomnieli też o sanitariatach i prysznicach.

W zapiskach historyków floty rybackiej zachowała się no-
tatka z holenderskiej prasy, której wysłannik (a Holendrzy,
trzeba wiedzieć, są narodem rybaków!), zanotował na po-

M o r s k i  z e w
Boguchwa³a nie by³a nigdy miastem o bliskich kontaktach z gospodark¹ morsk¹

– a jednak mo¿na bez wielkiego trudu znaleŸæ coœ, co ³¹czy j¹ z polsk¹ flot¹ ry-

back¹. Tym czymœ jest – a raczej by³ – parowy trawler burtowy o oznaczeniu Gdy-

186, znany tak¿e jako „Wis³ok”.

kładzie polskiego trawlera: „Przepiękny, wymarzony, wyśnio-
ny statek”.

Trawlery były udane, ale nie niezniszczalne, niestety. Jako
pierwsza przekonała się o tym załoga naszego „Wisłoka”.
W piątym roku pływania statek skierowany został na łowiska
północnego Atlantyku, w pobliże Islandii. Rejs okazał się dlań
ostatni: 5 kwietnia 1964 r. (inne źródła podają, że stało się to
25 lutego) polski trawler podczas sztormu został wyrzucony
na mieliznę koło Krossandur, na południowym brzegu wy-
spy. Unieruchomioną jednostkę ściągnięto wprawdzie na
wodę, ale uszkodzenia kadłuba były poważne i za ich przy-
czyną statek 7 kwietnia (albo 27 lutego) definitywnie zatonął
w trakcie holowania do wysp Vestmannaeyjar. Wrak osiadł
na głębokości 47 metrów. Dzięki pomocy helikoptera Sił Po-
wietrznych Stanów Zjednoczonych, stacjonującego w bazie

na Islandii, uratowano 17 członków załogi; jeden rybak po-
niósł niestety śmierć.

Ludzie morza są przesądni: atlantycki wypadek zaważył
na tym, że ani we flocie rybackiej, ani w Polskiej Marynarce
Handlowej nigdy więcej nie nazwano żadnego statku „Wi-
słok”. Nikt nie chciał kusić „Neptuna”…

Waldemar Bałda

Tak wyglądał „Wisłok” – na zdjęciu bliźniacza „Raba” (Gdy-216)
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Szko³a

Celem konkursu było rozwijanie
naturalnej fascynacji młodzieży ota-
czającym światem i zjawiskami, roz-
wijanie umiejętności wykonywania
prostych doświadczeń fizycznych i ich
interpretacji, kształtowanie umiejętno-
ści samodzielnego zdobywania wie-

I Szkolny Konkurs Fizyczny

„Czas na fizykê”
w Zespole Szkó³ w Niechobrzu

I Szkolny Konkurs Fizyczny „Czas na fizykê”, zaadresowany by³ do uczniów wszyst-

kich klas Gimnazjum w Niechorzu zainteresowanych fizyk¹, zjawiskami fizycznymi
oraz eksperymentowaniem.

dzy oraz zachęcanie do współzawod-
nictwa.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów
z różnych klas gimnazjum. Uczniowie sa-
modzielnie wyszukiwali lub planowali do-
wolne doświadczenie fizyczne, a następ-
nie zgłaszali je do nauczyciela fizyki.

Pierwszego września rozpoczął się
kolejny rok szkolny. Na mszy świętej
w kościele parafialnym w Boguchwale
obok dzieci i młodzieży ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum już po raz drugi
uczestniczyli uczniowie z Liceum Ogól-
nokształcącego w Boguchwale. Po mszy
świętej młodzież i nauczyciele udali się
do Pałacu Lubomirskich, gdzie w obec-
ności zastępcy burmistrza Piotra Klimcza-
ka, dyrektora LOB Zbigniewa Kalandyka,
zainaugurowali kolejny rok nauki.

– W ubiegłym roku graliśmy w bara-
żach, w których odnieśliśmy sukces. Dzi-
siaj jesteśmy o klasę wyżej i zaczynamy
walkę o ekstraklasę. Potrzebujemy trzech
lat, aby znaleźć się wśród najlepszych li-
ceów województwa podkarpackiego.

FIZYKA JEST CIEKAWA

W dniu konkursu uczniowie mieli za
zadanie przedstawić się, opowiedzieć,
co będą demonstrować, jakie pomoce
wykonali, przeprowadzić doświadcze-
nie, opisać jego przebieg i wyjaśnić
dane zjawisko fizyczne. Demonstrują-
cy odpowiadali także na pytania zada-
wane przez członków komisji. W skład
komisji weszli: dyrektor szkoły mgr
Grzegorz Nowak, zastępca dyrektora
mgr Bogumiła Buda, pracownik nauko-
wy Katedry Fizyki Politechniki Rze-
szowskiej dr Sławomir Wolski i ja.

Uczniowie byli bardzo przejęci swo-
imi występami, każdy chciał najlepiej
przeprowadzić doświadczenie i obja-
śnić go tak, aby zostać docenionym
przez komisję.

W konkursie wzięli udział: Żaneta
Kubas, Bajan Byjoś, Magdalena Migut,
Damian Ciebiera, Radosław Rykała,

W tej sportowej alegorii dyrektor LOB od-
niósł się do wyników uzyskanych przez
uczniów w ubiegłym roku szkolnym – kil-
koro wychowanków szkoły osiągnęło wy-
sokie miejsca w olimpiadach przedmio-
towych i tematycznych na szczeblu woje-
wództwa podkarpackiego, a jedna z uczen-
nic została finalistką konkursu ogólnopol-
skiego o Janie Pawle II. Sukcesy te były
jednym z czynników, które pozwoliły po-
stawić kolejny krok milowy w dziejach Li-
ceum Ogólnokształcącego – w inaugura-
cji roku szkolnego 2011/2012 uczestniczy-
ło 64 uczniów, w tym aż 41 pierwszoklasi-
stów. Do tego osiągnięcia przyczynili się
również dyrektor, nauczyciele oraz ucznio-
wie zaangażowani w promocję nowej pla-
cówki oświatowej. Nieoceniona jest rów-

nież pomoc i wsparcie samorządu.
Inauguracja roku szkolnego uświetnio-

na została przez wykład mgra Piotra Drą-
ga, nauczyciela matematyki w LOB, który
starał się przybliżyć zebranym tajniki nie-
zwykłego działu matematyki zajmującego
się fraktalami, czyli obiektami samopodob-
nymi. Wystąpienia wysłuchali z ciekawo-
ścią wszyscy zebrani w Sali Kolumnowej
Pałacu Lubomirskich, wśród których znaj-
dowali się także nowi nauczyciele. Teraz
kadrę Liceum stanowi już osiemnastu peł-
nych pasji i zaangażowania pedagogów.

– Tak, jak rozwijają się fraktale, niech
rozwija się nasze Liceum – podsumował
uroczystość Piotr Kilmczak, zastępca
Burmistrza Boguchwały.

Tomasz Buczkowicz

Boguchwalskie Liceum o klasê wy¿ej!
Druga inauguracja roku szkolnego

w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Boguchwale



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  5 (73)  2011 13

Zmiana wizerunku

Pawilon handlowy w Boguchwale
został wybudowany przez Gminną Spół-
dzielnię Samopomoc Chłopska i odda-
ny do użytku lokalnej społeczności
w 1979 r. Przez lata na parterze znajdo-
wały się stoiska z pieczywem, artykuła-
mi chemicznymi i gospodarstwa domo-
wego, a na piętrze stoiska z kosmetycz-
ne, tekstylne, obuwnicze i odzieżowe.

W latach 90-tych piętro zostało prze-
znaczone dla prywatnych dzierżawców,
którzy swoim towarem i nowymi stoiska-
mi wzbogacili ofertę pawilonu handlo-
wego.

Remont za 350 tysiêcy z³otych

Nowe oblicze pawilonu handlowego

Odnowione stoiska handlowe, wyremontowana klatka schodowa, nowa kolorysty-
ka wnêtrz oraz klimatyzacja – tak obecnie wygl¹da piêtro pawilonu handlowego
w Boguchwale. Inwestycja kosztowa³a gminnych spó³dzielców 350 tysiêcy z³otych.

klientów – mówi prezes Bożena Witek.
Otwarcie piętra nastąpiło 6 sierpnia

br. Całość prac remontowych zamknę-
ła się kwotą 350 000 zł finansowanych
z własnych środków spółdzielni. Tą in-
westycją, gminni spółdzielcy, uczcili 66
rok funkcjonowania Spółdzielni na te-
renie gminy Boguchwała. Najbliższe
lata mają przynieść kolejne inwestycje.

– To już tradycja spółdzielni, że każ-
dy rok zaznaczamy istotna inwestycją.
Obecnie mamy w planach rozbudowę
i modernizację sklepu w Zgłobniu obok
stadionu, tak by docelowo powstał par-
terowy obiekt o powierzchni 200 m2. Pla-
ny już są gotowe, mamy także pozy-
tywną opinię nadzoru budowlanego.
Chcemy także, by w Boguchwale po-
wstało duże centrum handlowe na ba-

zie zmodernizowanego sklepu branży
przemysłowej – wylicza prezes Bożena
Witek.

Działania podejmowane przez
Gminną Spółdzielnię Samopomoc
Chłopska z Boguchwały zostały dostrze-
żone przez dziennik „Puls Biznesu”, któ-
ry w XI edycji rankingu małych i śred-
nich firm przyznał gminnym spółdziel-
com elitarną: „Gazelę Biznesu” za rok
2010. Tytuł jest potwierdzeniem przyna-
leżności spółdzielni do grona dynamicz-
nie rozwijających się firm na rynku kra-
jowym.

Rafał Białorucki

Nowy wygląd piętra w pawilonie handlowym, to efekt remontu, który przeprowa-
dziła Gminna Spółdzielnia „SCh” z Boguchwały

Magdalena Kościak, Adrian Kwasek,
Martyna Krzanowska, Mateusz Augu-
styn, Klaudia Pazdan, Grzegorz Fąfara,
Filip Olko, Agnieszka Wróbel, Katarzy-
na Dąbrowska, Aneta Ziobro, Gabriela
Rak, Michał Kościak, Ewelina Pociask,
Katarzyna Babiarz, Michał Szurlej.

I miejsce zajęła Agnieszka Wróbel,
kl. IIb, która przedstawiła efekt magne-
tohydrodynamiczny. II miejsce Michał
Szurlej, kl. IIIa, który pokazał, że czą-
steczka wody jest dipolem. Miejsce III
Katarzyna Dąbrowska, kl. IIb, która za-
demonstrowała prawo Pascala, przy
użyciu pompy próżniowej.

Wyróżnienie otrzymali uczniowie
klasy I gimnazjum: Żaneta Kubas, Da-
mian Ciebiera oraz Magdalena Ko-
ściak.

Uczniowie otrzymali nagrody, jed-
nak największą satysfakcję stanowiło
miejsce na podium lub wyróżnienie.

Uczniowie byli z siebie zadowole-
ni. Jeszcze w tym samym dniu na ko-
rytarzach słychać było dyskusje na te-
mat przeprowadzonych doświadczeń
i plany eksperymentów na przyszły rok.

Hasło „To, co musiałeś odkryć sa-
modzielnie zostawia w Twym umyśle
ścieżkę, którą w razie potrzeby możesz
pójść jeszcze raz”, a które towarzyszy-
ło nam w tym konkursie, jest jak naj-
bardziej prawdziwe.

Chciałabym, aby w przyszłym roku
przyłączyli się do nas uczniowie z in-
nych Gimnazjów z naszej gminy.

Magdalena Wolska

Ostatnie lata to czas inwestycji, któ-
re zmieniły wizerunek pawilonu handlo-
wego. Na parterze zostały zlokalizowa-
ne samoobsługowe delikatesy, odnowio-
no część biurowo-administracyjną,
wprowadzono ogrzewanie ekologiczne,
a budynek pawilonu zyskał atrakcyjną
elewację. W tym roku przyszła kolej na
dokonanie zmian na piętrze pawilonu.

– Decyzję o remoncie Spółdzielnia
podjęła wspólnie z dzierżawcami piętra
– mówi Bożena Witek, prezes Zarządu
Spółdzielni. – Piętro pawilonu to pozo-
stałość z lat 70-tych, które nie zmieniło
się praktycznie od dziesięcioleci, co wię-
cej – odstawało od pozostałej części
obiektu. Nasi klienci oraz dzierżawcy,
widząc nowoczesne galerie w sąsiednim
Rzeszowie chcieli zmian.

Przez czerwiec i lipiec piętro pawilo-
nu zostało wyłączone z handlu. W tym
czasie na powierzchni 600 metrów kwa-
dratowych przeprowadzono remont ka-
pitalny: wymieniono posadzki, położo-
no płytki, wyremontowano i odmalowa-
no klatkę schodową i ściany. Nowością
są ścianki oddzielające poszczególne
stoiska i gabloty ekspozycyjne, dodat-
kowo każde stoisko jest zamykane ro-
letą i wyposażone w klimatyzację.

– Wizerunek piętra zmienił się diame-
tralnie. Dzięki przeprowadzonej inwesty-
cji, piętro stało się wizytówką pawilonu
na miarę obecnych czasów i oczekiwań
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Bli¿ej ludzi

Moda

na

pomaganie

Kwiaty, wino czasem

wyprawka dla dziecka.
Takie ¿yczenia, jeœli cho-

dzi o prezenty, maj¹ dziœ
m³ode pary zapraszaj¹c
na œlub. Nie wszystkie.

Wœród wielu par s¹ takie,
które stawiaj¹ sobie za
cel nie tylko swoje

szczêœcie w tym dniu,
ale myœl¹ równie¿

a mo¿e przede wszyst-
kim o drugim cz³owieku.

– Chwilę pocieszylibyśmy oko kwia-
tami i nic by nam to nie dało – podkre-
ślają Mirosław i Sylwia Bosek, tegorocz-
ni nowożeńcy z Lutoryża. Ta para popro-
siła zapraszając gości na ślub, by za-
miast kwiatów podarowali drobny wkład
finansowy na pomoc Weronice Świder
z Lutoryża, która choruje na rdzeniowy
zanik mięśni.

Pozytywni goœcie

– Nie spotkaliśmy się choćby z jedną
negatywną reakcją wśród osób, które
zapraszaliśmy na nasz ślub, wszyscy
zgodnie poparli naszą inicjatywę – mówi
Mirosław Bosek. Skrzynka, do której
można było wrzucać pieniądze dla We-
roniki była szczelnie zabezpieczona
i położona w widocznym miejscu na sali
weselnej. Jeszcze w dniu wesela zosta-

ła ona przekazana na ręce dziadków
Weroniki.

Mirosław i Sylwia Boskowie to nie
jedyna para młoda, która wsparła Wero-
nikę. Zbiórkę pieniędzy dla Weroniki
podczas wesela zorganizowali również
Anna i Przemysław Ślęczka z Boguchwa-
ły. Oni również zamiast kwiatów popro-
sili swoich gości o wrzucanie do puszki
datków, które później przekazali osobi-
ście mamie Weroniki.

– O Weronice dowiedzieliśmy się od
znajomej, a później czytałam o Niej ar-
tykuły w Nowinach i Wiadomościach Bo-
guchwalskich. Gdy planowaliśmy orga-
nizację wesela przyszło nam do głowy,
że może zamiast kwiatów, które i tak
zwiędną zbierzemy pieniądze na jakiś
dobroczynny cel. Wtedy pomyśleliśmy
o Weronice, o której tyle czytaliśmy i już
wtedy wiedzieliśmy, że jest to najlepsza
rzecz, o jaką możemy poprosić gości.
Wśród gości były same pozytywne re-
akcje i nikt nie szczędził grosza. Cieszy-
my się, że osobiście mogliśmy poznać
Weronikę, która mimo swojej choroby
jest bardzo pogodna, uśmiechnięta,
chętna do zawierania nowych znajomo-
ści. Patrząc na rozpromienioną buzię
Weroniki wiemy na pewno, że to była
jedna z najlepszych decyzji w naszym
rozpoczynającym się wspólnym życiu –
opowiadają Anna i Przemysław.

– Byłam zaskoczona prezentami, ja-
kie podarowali Weronice młode pary.
Dziś ludzie coraz rzadziej myślą o dru-
gim człowieku, dlatego tym bardziej do-
ceniam ich gest, za który bardzo im dzię-
kuję. Tacy ludzie przywracają wiarę
w życie – mówi Beata Świder, mama We-
roniki.

Aneta Pyza

Anna i Przemysław Ślęczka z Boguchwały z Weroniką

Sylwia i Mirosław Bosek z Lutoryża z Weroniką
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Bli¿ej ludzi

Akcja charytatywna odbyła się
w Domu Kultury w Zarzeczu. Pieniądze
do skarbonek zbierały Urszula Wacław,
Natalia Wacław, Adrianna Raczak, We-
ronika Raczak, Agata Szpiech i Sylwia

Borowiec. Wszystkie wolontariuszki
otrzymały identyfikatory potwierdzające
działanie zgodnie z zezwoleniem Bur-
mistrza Boguchwały. Zebrano kwotę
4 799,77 zł, która została przekazana na
rachunki bankowe rehabilitantek wska-
zanych przez mamę.

Monika ma 4 lata, choruje na zwiot-
czenie mięśni. Gdyby nie rehabilitacja
dziewczynka mogłaby już nie chodzić.
Koszty rehabilitacji to spory wydatek dla
jej rodziców. Akcja zbiórki pieniędzy to
duża pomoc dla rodziny Moniki.

Przy tym schorzeniu rehabilitacja to
podstawa, do tego by choroba nie po-
stępowała, dlatego szczerze dziękuje-
my wszystkim, którzy pomogli zorgani-
zować akcję charytatywną dla mojej
córki – mówi mama Moniki.

– Do tej pory córka była rehabilito-
wana, ale teraz dzięki zebranym pienią-
dzom będzie jeszcze więcej, co spowo-
duje duże postępy w mowie, w chodze-
niu, nauczy się biegać – opowiadają
rodzice Moniki.

– Bez pomocy najbliższych trudno
by nam było pogodzić codzienne obo-

wiązki, dużo pomaga nam rodzina i są-
siedzi – podkreślają państwo Kalemb-
kiewiczowie.

Monika jest bardzo dzielną dziew-
czynką, przez większość dnia jest re-
habilitowana. Basen, terapia zajęciowa,
logopedia, hipoterapia, dogoterapia dla

Zarzecze pomaga Monice
Podczas tegorocznych Dni Zarzecza, które odby³y siê w lipcu z inicjatywy So³tysa,
Rady So³eckiej, Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Zarzeczu, Lokalnego Oœrodka Kultury

„Razem” w Niechobrzu i stra¿y po¿arnej zorganizowano kwestê na rzecz mieszkan-
ki Zarzecza Moniki Kalembkiewicz chorej na zwiotczenie miêœni.

Wolontariuszki, które włączyły się w akcje charytatywną

Monika Kalembkiewicz

Podziêkowania

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali najdrobniejszą pomoc naszej córce
Monice, w szczególności: Euro Styl z Rzeszowa, Olimpek Zbigniew i Joanna
Pietrzyk, Firmie przewozowej Dawid Szostek z Zarzecza i Alfred Szostek ze
Staszydla, Trans-bet Franciszek Jurek, Aspol Katarzyna i Andrzej Grzebyk,
Gminne Centrum Rekreacji w Niechobrzu, Wiolbut Wioletta i Rafał Łojek, Sklep
spożywczy Zofia Pasternak, Hotel Hibiskus Stanisław Rzegocki, Materiały bu-
dowlane Damian Skowron, Cukiernia Rak Radosław, BS w Lubeni/o Boguchwała,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Zarzecza, Rafałowi Wilkowi, Danielowi
Potęckiemu, Dorocie Czech, Stanisławie Kubickiej, Annie Grzebyk, Mieszkań-
com Zarzecza oraz tym wszystkim którzy okazali serce i wsparli nas finansowo,
dziękujemy za każdy gest, za to że byli z nami w tym dniu.

małego dziecka jest to wyczerpujące,
ale rodzice dziewczynki mają świado-
mość tego, że tylko dzięki ciężkiej pra-
cy ich córka będzie mogła normalnie
żyć i funkcjonować.

Aneta Pyza
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M³odzi zdolni / Po wakacjach

21 czerwca
2011 r. Lokalny
Ośrodek Kultury
„ W s p ó l n o t a ”
w Zgłobniu zorga-
nizował dla dzieci
z Woli Zgłobień-
skiej i Racławów-
ki wycieczkę do
DinozatorLandu
w Zatorze koło
Oświęcimia.

Wycieczka do DinozatorLandu

W ¿yciu
trzeba mieæ pasjê

Bêdzie prawniczk¹ z zawodu, ale z zami³owania tworzy
sztuczn¹ bi¿uteriê. Paulina Moskal mieszka w Bogu-

chwale, studiuje prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim,
lubi wêdrówki po górach, ciekawe ksi¹¿ki i filmy.

– Pomysł na wykonywanie sztucznej
biżuterii pojawił się ponad rok temu.
Wtedy poznałam kilka szalonych dziew-
czyn. To one zainspirowały mnie do two-
rzenia – mówi Paulina.

Przyszła prawniczka najczęściej wy-
konuje bransoletki i kolczyki, ale jak
sama podkreśla, najbardziej lubi robić
ozdoby na rękę. Nie trzeba kończyć żad-
nych warsztatów, szkoleń by nauczyć się
tworzyć sztuczną biżuterię. Trzeba mieć
jednak zdolności manualne i nieprze-
ciętną wyobraźnię.

– Uczyłam się metodą prób i błędów,
pomocny był Internet. Moją pierwszą
bransoletkę wykonałam w bardzo pro-
sty sposób, który polegał na nawleka-
niu koralików na sylikonową gumkę.
Nosi ją moja przyjaciółka, to jej zadowo-
lenie popchnęło mnie do dalszego two-
rzenia i rozwijania swojej pasji – opowia-
da Paulina.

Koraliki lub inne elementy dobiera
w taki sposób by całość stanowiła nie-
powtarzalny wzór pod względem kształ-
tu i kolorystyki. W tworzeniu biżuterii

używa szkła, metalu, drewna, tworzyw
sztucznych i tkanin. Ostatnio opiera się
na popularności techniki decoupage,
która polega na naklejaniu wzoru z cien-
kiego papieru na drewno i pokryciu go
kilkoma warstwami lakieru, tak aby
w końcowym efekcie wzór wyglądał jak
namalowany.

W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale można obejrzeć wysta-
wę fotografii sztucznej biżuterii. Autorką
biżuterii jest Paulina, natomiast zdjęcia
i ich aranżację wykonała Izabela Dobosz.

Aneta Pyza

Co sądzisz o sztucznej biżuterii, wyko-
nywanej przez Paulinę Moskal?

Ewa Madej, 25 lat fizjoterapeutka, Rze-
szów

Paulina jest osobą skrupulatną, dba-
jącą o najmniejszy szczegół, co przekła-
da się na jej biżuterię, która wykonana
jest w sposób przemyślany i z ogromną
dokładnością. Niepowtarzalne wzory
i gra kolorów świadczą o poczuciu este-

tyki i piękna, a także chęci tworzenia
czegoś oryginalnego i niepowtarzalne-
go.

Izabela Dobosz, 25 lat dziennikarka,
Rzeszów

Dostałam w prezencie urodzinowym
od Pauliny bransoletkę i jestem bardzo
zadowolona. Biżuteria, którą tworzy pięk-
nie się prezentuje. Każda kobieta, nie-
zależnie od wieku, znalazłaby coś dla
siebie w bogatym asortymencie Pauliny.
Jej biżuteria jest niebanalna, różnorod-
ność koralików oraz kolorów zdumiewa.
Słowo, które najtrafniej opisuje jej biżu-
terię to: UROCZA.

Paulina Moskal prezentuje biżuterię
własnego autorstwa
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Po wakacjach

¯egnajcie
w a k a c j e

Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota”
w Zg³obniu stara³ siê, aby dzieci i m³o-

dzie¿ podczas tegorocznych wakacji
mile spêdzi³y wolny czas w miejscu za-

mieszkania. Organizujemy wyciecz-
kach, zajêcia kulinarne.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wspólne wycieczki
rowerowe, podczas których dzieci nawiązywały nowe znajo-
mości a wspólne zabawy i gry na świeżym powietrzu zastąpi-
ły tak bardzo uwielbiany przez młodzież komputer. Wieczora-
mi można było rozluźnić się w mini dyskotekach połączonych
z konkursami.

Spotkanie z dinozaurami

Dla tych, którzy chcieli skorzystać z podróży zorganizowa-
no dwie wycieczki do „Dino – Zatorlandu” za Krakowem, gdzie
można przenieść się w świat dinozaurów zobaczyć ich z bli-
ska oraz posłuchać odgłosów, na niektórych zwłaszcza tych
małych robi to duże wrażenie. Młodzież była zachwycona tym
miejscem, ponadto mogła obejrzeć filmy w 3D.

Deszczow¹ por¹

Podczas deszczowych dni na dzieci i młodzież czekały
zajęcia i gry świetlicowe. Poprzez zajęcia plastyczne, na któ-
rych robiono kwiaty z krepiny, kartki okolicznościowe, rysunki
dowolnymi technikami, dzieci pokazały swoje umiejętności pla-
styczne. Wykonane prace służą do dekoracji świetlic.

Mamy nadzieję, że tegoroczne wakacje należą do udanych
ci którzy chcieli skorzystać nie narzekali na nudę niech żałują
nieobecni, dziękujemy rodzicom za pomoc i zaufanie. Zapra-

szamy na ferie, postaramy się o równie ciekawy program
w miarę posiadanych środków.

LOK „Wspólnota” w Zgłobniu

Zajęcia kulinarne
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Autor: Cristina
Sánchez-Andrade

Tytuł: Coco
Wydawnictwo: Świat Książki

„Mademoiselle”

„Coco” to powieść oparta na biografii
słynnej projektantki i twórczyni houte
couture. Ukazuje Coco Chanel, jako nie-
zrównoważoną, samotną i bezduszną
kobietę, która posiada licznych kochan-
ków.

Książkę można uznać za pewnego
rodzaju zapis z psychoanalizy owej
damy. Oprócz wątków biograficznych
istotnym elementem jest pokazanie jej
wewnętrznej strony i tego co tak napraw-
dę czuła Coco przy napadach szału, co
i w jaki sposób myślała o innych oso-
bach nawet tych najbliższych.

Autorka poprzez tą kreację ukazała
kobietę samotną do chwili swej śmierci
i nieszczęśliwą pomimo ogromnego suk-
cesu jaki osiągnęła mademoiselle. Moż-
na uznać ją za niezrównoważoną psy-
chicznie, egocentryczną kobietę swojej
epoki. Była odważna i pokazała kobie-
tom tamtych czasów, że mogą być nie-
zależne nawet, jeżeli chodzi o ubiór. Po-
przez stroje mogą wyrazić siebie i swoją
indywidualność.

Książka ta, to doskonałe studium
kobiecej psychiki.

Poleca: Monika Moskal-Grębowska

Kalendarz

wydarzeñ

Lokalny Oœrodek Kultury

„Razem” w Niechobrzu

PAŹDZIERNIK
– Jubileusz Kapeli „Kalina” z Lutory-
ża oraz członkiń KGW w Lutoryżu

LISTOPAD
– ANDRZEJKOWE SPOTKANIA SE-
NIORÓW
– ZABAWA ANDRZEJKOWA

Lokalny Oœrodek Kultury

„Wspólnota” w Zg³obniu

PAŹDZIERNIK
– Dzień Seniora
– II spotkanie seniorów w Nosówce
– Święto Ziemniaka w Kielanówce

LISTOPAD
– Spotkanie Andrzejkowe Gminnej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich
– „Magiczna noc wróżb andrzejko-
wych”

Gminna Biblioteka

Publiczna w Boguchwale

– Spotkanie autorskie z Markiem
Czarnotą
– Spotkania z talentem – nowy cykl
spotkań z mieszkańcami gminy Bo-
guchwała, którzy chcą podzielić się
swoją pasją z innymi

Miejskie Centrum Kultury

w Boguchwale

24 WRZESIEŃ – Gminne manewry
OSP, Festyn na zakończenie sezonu
letniego
1 PAŹDZIERNIK – Spotkanie przy ogni-
sku ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCI-
STÓW W BOGUCHWALE
10 LISTOPAD – Obchody Święta Od-
zyskania Niepodległości
19 LISTOPAD – Zabawa Andrzejkowa
ZEIR
26 LISTOPAD – Zabawa Andrzejkowa
TKKKR
30 LISTOPAD – SPOTKANIE AN-
DRZEJKOWE ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄ-
CYCH PRZY MCK W BOGUCHWALE

Stowarzyszenie „Trygon”

– Rozwój i Innowacja

26.10.2011 r. – Gminny Turniej Czytel-
niczy „Polacy dla Europy”
16.11.2011 r. – Gminny Turniej Czytel-
niczy „Ocalić od Zapomnienia”

Autor: Richard Paul Evans
Tytuł: Szukając Noel
Wydawnictwo: Znak

Po przeczytaniu tytułu książki „Szu-
kając Noel” pomyślałam: „O nie, tanie
romansidło”. Do tego to zdjęcie na
okładce. Jednak bardzo się rozczarowa-
łam, pozytywnie oczywiście.

Poruszająca opowieść o dwóch róż-
nych historiach, które odcisnęły ogrom-
ne piętno na życiu głównych bohaterów.
Opowieść o dwóch młodych osobach,
których losy zbiegły się w nieoczekiwa-
nym momencie ich życia.

Macy i Mark przeszli długa drogę do
swoistego katharsis (oczyszczenia), któ-
re musiało nastąpić, aby mogli oboje
zacząć nowe życie pozostawiając dale-
ko bolesną przeszłość.

Książka w sposób niezwykły porusza
i skłania do rozważań nad naszym
życiem i relacjami z najbliższymi. Świat
przedstawiony przez autora jest melan-
cholijny i nostalgiczny, ale nadaje dodat-
kowego uroku historii. Jeżeli chcecie
poznać wyboistą przeszłość bohaterów
i uronić łzy w zacisznym koncie zapra-
szam do lektury.

CZYTELNICY POLECAJ¥
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Jaœ

Był sobie Jaś, śmiały, wesoły,
Chociaż nie zawsze miał chęci do szkoły.
Zawsze znajdował jakieś wymówki,
To psoty, zabawa, to trzeba paść krówki.
Niewiele zyskał on z edukacji,
Choć nie korzystał nigdy z wakacji.
Bo mu roboty dużo dawali,
No i koleżki czas mu zabrali.
A, że specami wręcz prawie byli,
To go wszystkiego wnet nauczyli.
Pił więc nasz Jasio, wcale nie musiał
Chociaż czasami bolała go dusza.
Chociaż czasami, żal kiszki zwijał
Jasio okrągło harował i pijał…
Wreszcie zamyślił zmienić swe życie,
I wziął tę za żonę, co kochał skrycie.
Ale to szczęście długo się tliło,
Bo mu się na łeb wszystko waliło.
Raz mu w maszynie palec urwało,
Jakby do tego było mu mało,
To mu się z pracy na bruk wyleciało.
To znowu żona wymówki robiła,
Nie będę z takim pijakiem żyła
Choć się dla żony Jasio poświęcił,
Bo w czterech latach miał Jasiów pięciu.
Ciągle problemy spadały na głowę
Nieraz te stare, a nieraz te nowe.
Topił je Jasio w butelce wódki,
To było dobre, lecz na czas krótki.
Śmiali się wszyscy we wiosce ludzie,
Że Jasio mieszka w starej wciąż budzie,
Że jego dzieci latają boso,
Że jego żona wciąż krzyczy nocą,
Poł Jasiu dalej, nie wiedząc, po co,
By z sobą skończyć, upalną nocą.
Co było później?
Dać Wam odpowiedź,
Nie jestem w stanie,
Jedynie prosić,
Wybacz mu Panie.

Stanisław Kosierocki

Dziwny jest ten œwiat

Dziwny jest ten świat, śpiewał polski pieśniarz
Który na chrzcie dostał imię Czesław
I chociaż z nazwiska inaczej go znano
Jako Niemen śpiewał; tak go pochowano
Dziwny jest ten świat, w próżni zawieszony
Piękny i wspaniały jakby nieskończony
Rzekłbyś wielką, grubą księgą ciągle otwartą
Z co dzień to nową zapisana kartą
Obrazem, panoramą; wielkie białe plamy
Co chwila to nowym kolorem malowanym.
Świat, którym dobro, zmaga się ze złością
Życie walczy ze śmiercią, nienawiść z miłością
Gdzie kłamstwo nad prawdą zbyt często góruje
A pycha ze złością wygrać usiłuje.
Technika i postęp z żywiołem biorą się za bary
Kto wygra? Postęp, technika, czy ten świat stary
Dużo jest miłości na tym dziwnym świecie
Gdy jej poszukacie na pewno znajdziecie
Kolegów, przyjaciół i radość prawdziwą
Nie tę sztuczną, kupioną, lecz te z serca płynącą: Żywą.
W naszym ziemskim bycie
Kochamy ten świat:
Kochamy życie

Stanisław Kosierocki

Wiersze Czytelników

Wiersze Czytelników

Wiersze Czytelników

Wiersze Czytelników
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Nasza drużyna, jako jedyna nawią-
zała wyrównaną walkę z Wisłą Puławy,
z którą to walkę ostatecznie przegrała.
Do II ligi wschodniej awansowała ekipa
„Dumy Powiśla” a Izolator z dwoma
punktami straty musiał się zadowolić ty-
tułem wicelidera. Warto dodać, że Wisła
Puławy zdobyła w całym sezonie 65
punktów a Izolator 63. Kolejna, trzecia
w tabeli drużyna – Siarka Tarnobrzeg
zgromadziła punktów 51. Izolator mógł
pochwalić się także znakomitą zdobyczą
bramkową – 66 zdobytych (drugi wynik
po Wiśle Puławy – 70 bramek) i naj-
mniejszą wespół z Partyzantem Targo-
wiska liczbą straconych bramek – 26.
Tuż po zakończeniu sezonu zapadły
pierwsze kluczowe decyzje kadrowe. Nie
napawały one jednak optymizmem.

Roszady kadrowe

Z Izolacji odeszło kilka kluczowych
dotąd postaci. Przede wszystkim do eks-
traklasowej drużyny Korony Kielce prze-
szedł trener Izolatora – Grzegorz Opa-
liński. W kieleckiej drużynie pełni obec-
nie, z powodzeniem rolę drugiego tre-
nera. To ogromny awans dla trenera, któ-
ry przez niemal pięć lat budował III-li-
gową drużynę. Pomimo to Opaliński
nadal interesuje się wynikami Izolatora.

Z boguchwalskiej drużyny odeszło
też kilku podstawowych zawodników.
Karierę piłkarską, zgodnie z wcześniej-
szymi obietnicami zakończył nieodżało-
wany bramkarz – Witold Kwaśny. Rosły
i dobrze zbudowany, najlepszy napast-
nik Izolatora – Tomek Płonka oraz dużo
niższy, ale znakomity młodzieżowy
obrońca Izolatora przeszli do II-ligowej
Resovii. Do ligowego rywala Izolatora –
Partyzanta Targowiska przeszedł defen-

sywny pomocnik Krzysztof Sierżęga.
W związku z powyższymi osłabienia-

mi wiele osób obawiało się czy Izolator
będzie w stanie nawiązać walkę o „czub”
tabeli. Ba… ten i ów zastanawiał się czy
Izolator nie będzie musiał walczyć
o utrzymanie. Dziś, po pięciu kolejkach
nowego sezonu obawy te powinny bez-
powrotnie zniknąć.

Nowy trener Izolatora

Pytanie: „kto zostanie nowym trene-
rem Izolacji” długo pozostawało bez
odpowiedzi. Ostatecznie okazało się, że
rolę tą przejmie dotychczasowy drugi
trener Izolatora – Szymon Szydełko.
Jeszcze przed zakończeniem poprzed-
niego sezonu klub przygotowywał się do
„międzysezonowych” transferów. Do
drużyny dołączyli Grzegorz Nalepa (dru-
gi trener oraz bramkarz), Jacek Tybur-
czy (napastnik), Łukasz Rogala (obroń-
ca) oraz Tomasz Walat, którego kibicom
Izolatora raczej przedstawiać nie trzeba.
Tomasz Walat w sezonie, w którym Izo-
lator awansował reprezentował właśnie
barwy Izolatora. Grając na pozycji na-
pastnika trafił do siatki rywali aż 21 razy
zdobywając jednocześnie tytuł króla
strzelców.

Na papierze roszady kadrowe nie
wyglądały źle. Istniała jednak obawa, że
to już nie będzie taki sam Izolator jak
w ubiegłym sezonie. Tego jednak przed
rozpoczęciem sezonu nikt wiedzieć nie
mógł.

Treningi i sparingi to podstawa

zgranej dru¿yny

Zanim jednak rozpoczęła się liga,
drużyna Izolatora ciężko pracowała przy-
gotowując się do nowego sezonu roz-

grywkowego. „Nowi” zawodnicy szybko
wkomponowali się w drużynę, co było
dobrym prognostykiem. Gorszym nato-
miast była skuteczność naszej ekipy
w trakcie spotkań kontrolnych. W każ-
dym z pięciu spotkań Izolator stwarzał
mnóstwo bramkowych sytuacji, ale goli
padało jak na lekarstwo. I tak w sparin-
gu rozegranym na boisku Gromu Mo-
gielnica ulegliśmy Resovii 2:4. W trakcie
tygodniowego obozu przygotowawcze-
go w Zamościu wygraliśmy ze Stalą Kra-
śnik 2:1, a następnie bezbramkowo zre-
misowaliśmy z Podlasiem Biała Podla-
ska. W przedostatnim sparingu polegli-
śmy ze Stalą Mielec 0:3 pomimo, że mie-
liśmy dużo okazji. W ostatnim sparingu
zremisowaliśmy w Przemyślu z Polonią
1:1 także nie wykorzystując kilku „setek”.
Marnowane sytuacje martwiły, ale gra
drużyny mogła się podobać.

Mecze ligowe

Spotkanie ze Stalą Kraśnik na IzoAre-
nie nie ułożyło się po myśli zawodników
Izolatora. Już w dwunastej minucie po
błędzie w obronie Izolator przegrywał
0-1 i musiał odrabiać straty. Udało się to
dopiero w pięćdziesiątej szóstej minu-
cie, gdy wyrównał Walat. Po spotkaniu
pozostał niedosyt, bo sytuacji stworzyli-
śmy wiele a bramka padła tylko jedna.
Szwankowało to, co w sparingach – sku-
teczność. Drugim przeciwnikiem Izola-
tora była drużyna Tomasovii Tomaszów
Lubelski, z którą przyszło nam zmierzyć
się na wyjeździe. W pierwszej części
spotkania Izolator zmarnował dwie stu-
procentowe sytuacje oraz pięć dogod-
nych do strzelenia bramki. Stare piłkar-
skie porzekadło brzmi: „Niewykorzysta-
ne sytuacje się mszczą”. I jak się okaza-

Nowy sezon, nowy Izolator
Sezon 2010/11 by³ dla dru¿yny Izolatora Boguchwa³a, jedynego z terenu naszej gmi-

ny reprezentanta III ligi lubelsko-podkarpackiej udany.
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ło w drugiej części spotkania tak też było.
Izolator grał i zagrażał rywalowi ale to
Tomasovia zaaplikowała Izolatorowi trzy
bramki i odprawiła z kwitkiem do domu.
Nie pomogły nawet nowe stroje. Po tym
spotkaniu zapanowała pewna nerwo-
wość. Izolator pomimo, że grał nieźle nie
osiągał zamierzonych wyników.

Remis i porażka po dwóch kolejkach
podrażniła jednak naszych zawodników.
Trzecim przeciwnikiem Izolatora było
Podlasie Biała Podlaska, drużyna o tyle
w danej chwili niewygodna, że jeszcze
nigdy w rozgrywkach III-ligowych Izola-
tor z nią nie wygrał. Zawsze musi być
ten pierwszy raz. I udało się. Już nieco
bardziej skuteczny Izolator pokonał ry-
wala 2-0 po bramkach Rusina i Walata.
Nie było to jednak wszystko, na co stać
Izolator.

Kolejny rywal – Karpaty Krosno. Ko-
lejna drużyna, z którą Izolatorowi zawsze
szło „jak po grudzie. Mecze z Karpatami
tak jak i ze Stalą Mielec należały do tych
bardzo trudnych i zaciętych niezależnie
od formy obydwu drużyn. Wynik nie do

końca obrazuje to, co na murawie się
działo, bo Izolator wygrał 0-3. Zwycię-
stwo jednak łatwo nie przyszło. Dla Izo-
lacji trafiali dwukrotnie Rusin oraz raz
Walat. Nasza drużyna zaczęła nabierać
rozpędu!!!

Kolejka numer 5. Na IzoArenę zago-
ścił beniaminek III ligi lubelsko podkar-
packiej – Strumyk Malawa. Przed spo-
tkaniem nikt nie dopuszczał innej opcji
niż zwycięstwo. Wygraliśmy. Rozmiar
zwycięstwa zaskoczył jednak wiele osób.
Izolator pokonał Strumyk aż 5-0 co na
tym poziomie rozgrywkowym jest jednak
rzadko spotykanym wynikiem!!! Trafiali
dwukrotnie Rusin oraz po jednym razie
Walat, Cupryś i Tyburczy, dla którego
była to pierwsza bramka na III-ligowych
boiskach.

Sukces tkwi w dru¿ynie

Można śmiało stwierdzić, że Izolacja
rozpędziła się na dobre. Jak za starych,
dobrych czasów funkcjonuje trio Walat,
Cupryś, Domin. Do tego dołącza się
reszta z Rusinem na czele, który jest

w znakomitej formie. Czego się nie do-
tknie to wpada do bramki, oczywiście
bramki przeciwnika. Pewnym punktem
jest także Paweł Pawlus, który godnie za-
stępuje pomiędzy słupkami Witka Kwa-
śnego. Można by tak wymieniać każde-
go zawodnika z osobna bo naprawdę
jest kogo chwalić. Trener Szymon Szy-
dełko bardzo mądrze poukładał na nowo
zespół, który jest jak na tą chwilę chyba
najmocniejszą ekipą w III lidzie lubelsko-
podkarpackiej. Oby tak dalej!

Gorąco zachęcamy kibiców, aby
jeszcze liczniej zjawiali się na IzoArenie
i wspierali naszą drużynę, bo jest kogo!!!

Bieżące informacje o klubie można
znaleźć na www.zksizolator.pl

Tomasz Stopyra

PS.
Młodych kandydatów na piłkarzy za-

interesowanych trenowanie w Izolatorze
Boguchwała zapraszamy do kontaktu
z klubem – info@zksizolator.pl, tel.
17 87 20 134.

Terminarz Izolator w rundzie jesiennej sezonu 2011/12

Kolejka Gospodarze Goście Data/Godz.

6 Siarka Tarnobrzeg - Izolator Boguchwała 10.09/16:00
7 Izolator Boguchwała - Unia Nowa Sarzyna 17.09/16:00
8 Izolator Boguchwała - Orlęta Radzyń Podlaski 24.09/15:00
9 Stal Sanok - Izolator Boguchwała 01.10/15:00
10 Izolator Boguchwała - Partyzant Targowiska 08.10/15:00
11 Limblach Zaczernie - Izolator Boguchwała 15.10/15:00
12 Izolator Boguchwała - Chełmianka Chełm 22.10/15:00
13 Stal Mielec - Izolator Boguchwała 30.10/13:00
14 Izolator Boguchwała - Avia Świdnik 05.11/14:00
15 Polonia Przemyśl - Izolator Boguchwała 11.11/13:00

Kadra Izolatora na rundę jesienną sezonu 2011/12

Lp. Nazwisko Imię Rocznik Waga Wzrost Pozycja

1 NALEPA Grzegorz 1977 77 185 Bramkarz
2 PASZEK Andrzej 1973 74 180 Bramkarz
3 PAWLUS Paweł 1991 90 192 Bramkarz
4 CZOPKO Marek 1990 77 190 Obrońca
5 GUZIOR Arkadiusz 1994 70 185 Obrońca
6 KOPIEC Marcin 1983 68 168 Obrońca
7 ROGALA Łukasz 1988 84 185 Obrońca
8 WIĄCEK Patryk 1991 75 182 Obrońca
9 WOROSZ Bartosz 1990 78 175 Obrońca
10 WOŹNIAK Grzegorz 1982 75 181 Obrońca
11 WRONA Konrad 1994 62 181 Obrońca
12 BEREŚ Michał 1989 70 179 Pomocnik
13 BOJDA Kamil 1993 68 176 Pomocnik
14 BUCZEK Paweł 1994 67 184 Pomocnik
15 BURAK Arkadiusz 1994 69 183 Pomocnik
16 CIOCH Rafał 1992 68 183 Pomocnik
17 CUPRYŚ Konrad 1984 78 175 Pomocnik
18 DOMIN Krzysztof 1980 69 178 Pomocnik
19 KARWAT Bartosz 1988 73 178 Pomocnik
20 SKIBA Jaromir 1990 70 176 Pomocnik
21 SZPOND Krzysztof 1987 78 184 Pomocnik
22 PORADA Maciej 1985 70 175 Napastnik
23 RUSIN Maciej 1981 76 178 Napastnik
24 TYBURCZY Jacek 1989 75 181 Napastnik
25 WALAT Tomasz 1982 85 185 Napastnik
26 WOROSZ Michał 1994 60 172 Napastnik
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Zagrali na „pla¿y” w Rac³awówce
W sobotê 13 sierpnia w Rac³awówce, na boisku do siatkówki pla¿owej odby³ siê
IV Turniej Siatkówki Par Mieszanych – LUBCZA CUP 2011. W zawodach udzia³ wziê-
³o 12 damsko-mêskich par, które stworzy³y interesuj¹ce widowisko. Najlepsza oka-

za³a siê dwójka z Tarnobrzega i Janowa Lubelskiego – Katarzyna Ciak / Micha³ P³e-
cha, która w turnieju nie przegra³a nawet jednego seta.

Nie by³o miejsca na pomy³ki

Rywalizacja w I rundzie toczyła się
w czterech grupach, po trzy zespoły
w każdej. Do pół-finałów awans otrzymy-
wał tylko zwycięzca grupy, więc jedna
porażka praktycznie prze-
kreślała szanse na wysokie
miejsce w turnieju. Nie
może, zatem dziwić, że
walka w większości meczy
trwała od pierwszej, do
ostatniej piłki.

Rodzinne pojedynki

Grupa A, już przed tur-
niejem otrzymała miano
„grupy śmierci”. Kolorytu
dodał fakt, że spotkały się
tu trzy rodzinne pary: mał-
żeństwo państwa Dziado-
szów oraz rodzeństwa No-
bis i Grobelny. Już w pierw-
szym meczu nie zabrakło
emocji. Para Nobis B./ No-
bis M. potrzebowała dodat-
kowego, trzeciego seta,
aby pokonać parę Grobel-
ny K./ Grobelny H. Drugi mecz w tej gru-
pie zakończył się pewnym zwycięstwem
pary Dziadosz U./ Dziadosz P. Duet z Wy-
sokiej Głogowskiej w ciekawie zapowia-
dającym się spotkaniu pewnie pokonał
miejscowy zespół rodziny Nobis. Do-
świadczona para Dziadosz/ Dziadosz
wygrała też swój drugi mecz i w dobrym
stylu awansowała do półfinału.

Nie by³o fajerwerków, by³a walka

W grupach B i C zmagania toczyło
wiele młodych par. „Damską” część
dwójek tworzyły tu w głównej mierze re-
prezentantki drużyn młodzieżowych SST
Lubcza, które w tym roku wystąpią w li-
dze juniorek. Mimo tego, iż przeciwko
sobie rywalizowało wiele koleżanek
z zespołu to o odpuszczaniu nie było
mowy. W grupie B trwała bardzo zacięta
walka. Dość powiedzieć, że wszystkie
trzy mecze musiał rozstrzygać tie-break.
Ekipy rywalizujące nie porywały kibiców
efektownymi atakami, czy spektakular-
nymi blokami, ale za to mogła się podo-
bać walka o każdą piłkę, która koszto-
wała wiele sił i zdrowia. Najwięcej chłod-

nej głowy w trudnych momentach zacho-
wywała – dość nieoczekiwanie – para
Stachowicz M./ Kozioł M., która wygrała
swoje mecze z dwójkami Lewczak B./
Byszyński W. i Opalińska A./ Ostrowski

E. W grupie C również doszło do małej
niespodzianki. Najlepsza w rywalizacji
okazała się dwójka Pałka K./ Krupa M.
Zespół ten pokonał dwie bardziej do-
świadczone pary: Chmiel K./ Kobyłecki
P. i Kwiatkowska J./ Gajdek D. Wygraną
zwycięzcy okupili jednak urazami nóg.
Tej pary w turnieju miało w ogóle nie być,
bo była to ekipa… rezerwowa.

Faworyt dominowa³ od pocz¹tku

Michał Płecha w parze z Joanną
Będą przed rokiem zajął w Lubcza CUP
drugie miejsce. Pod nieobecność obroń-
ców tytułu, stał się jednym z głównych
faworytów turnieju. W tym roku w duecie
z Katarzyną Ciak, Płecha zdominował
rywalizację w swojej grupie. Doświad-
czony zespół pewnie i efektownie ograł
znacznie mniej doświadczone ekipy Sta-
chowicz J./ Szalacha M. i Kalandyk S./
Świder R. Para ta została czwartym pół-
finalistą.

Tylko jeden pó³fina³

Po dosyć nieoczekiwanym przejściu
grupy, para Stachowicz M./ Kozioł zmie-

rzyła się w półfinale z parą Dziadosz U./
Dziadosz P. Wydawało się, że tutaj już
nie będzie w stanie sprawić sensacji
i zwycięzca grupy A awansuje pewnie do
finału. Mecz był jednak zacięty i emocjo-

nujący, towarzyszyła mu
spora dawka emocji, także
tych negatywnych. Para
Dziadosz/ Dziadosz do wy-
granej potrzebowała trzecie-
go seta, ale ostatecznie
mimo wielu nerwów weszła
do finału. Drugi półfinał się
nie odbył, gdyż para Pałka/
Krupa poobijana po walce
o wyjście z grupy odpuściła
mecz walkowerem. Duet ten
wystąpił za to w starciu o III
miejsce, w którym zmierzył
się z dwójką Stachowicz M./
Kozioł. „Finał pocieszenia”
zakończył się jednak wy-
graną tej drugiej pary, która
zajęła miejsce na najniższym
stopniu podium.

Fina³ na deser

Na deser tej siatkarskiej „uczty” kibi-
ce obejrzeli finał. Dwie najbardziej ogra-
ne i doświadczone pary miały rozstrzy-
gnąć między sobą losy tytułu. Zacięta
walka trwała tylko w początkowych fa-
zach obu setów. Później, przebieg każ-
dej z partii kontrolowała dwójka Ciak/
Płecha, która wygrała 2:0. Obie ekipy,
w stosunku do poprzedniego roku za-
notowały progres o jedną lokatę. Obie
prezentowały najwyższy poziom w tym
turnieju, to też sam finał mógł się podo-
bać. Było nie tylko efektywnie, ale też
efektownie. Najcenniejsze trofeum poje-
chało do Tarnobrzega bądź Janowa Lu-
belskiego.

Za rok jubileusz

Jeśli wszystko potoczy się zgodnie
z planem, to za rok rywalizacja w Lub-
cza CUP toczyć się będzie po raz piąty.
Organizatorzy mają nadzieję, że poziom
jubileuszowego turnieju poszybuje jesz-
cze bardziej w górę, no i że weźmie
w nim udział, co najmniej taka sama licz-
ba siatkarek i siatkarzy.

Maciej Dziedzic

Trójka finalistów LUBCZA CUP
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Najwa¿niejsze

to umieæ pomóc
W Zespole Szkó³ w Niechobrzu ucznio-
wie klasy I i II gimnazjum mieli okazjê

uczestniczyæ w szkoleniu udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizo-

wane by³o w ramach wspó³pracy Samo-
rz¹du Uczniowskiego Gimnazjum
z Oœrodkiem Zdrowia „Sokrates” w Nie-

chorzu.

Szkolenie przeprowadziła lekarz medycyny Magdalena
Łysik. Dzięki uprzejmości przełożonej Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego w Rzeszowie otrzymaliśmy na szkole-
nie fantoma, który posłużył nam za poszkodowanego. Pani
doktor omówiła i pokazała w jaki sposób należy zachować się
w sytuacji, kiedy będziemy świadkami wypadku, jak udzielić
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Uczniowie poznali rów-
nież sposoby ratowania człowieka w przypadku zadławienia
oraz tamowania krwotoków.

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

Gdzie mo¿na kupiæ

„Wiadomoœci Boguchwalskie”

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 „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

5. Sklep nr 8 (GS)
6. 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)

W porywistym wietrze i upalnym słońcu rywalizowało 4 zgło-
szone drużyny z Boguchwały, Niechobrza, Racławówki oraz Woli
Zgłobieńskiej. Emocji oraz zaciętej sportowej rywalizacji nie bra-
kowało zarówno zawodnikom jak i zgromadzonym kibicom.

Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna TEAM Bogu-
chwała, drugie miejsce przypadło zespołowi Wściekłe Psy
z Niechobrza, a trzecie zawodnikom z Racławówki. Drużyny

Turniej pi³ki siatkowej

20 sierpnia 2011
W sierpniu w Boguchwale na boisku wielofunkcyjnym przy orliku odby³ siê Turniej

pi³ki siatkowej organizowany przez M³odzie¿ow¹ Radê Gminy Boguchwa³a.

otrzymały pamiątkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody. MVP
turnieju została zawodniczka zespołu Strumyk Wola Zgłobień-
ska Kinga Grobelny.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria dla kibiców,
którzy przy wejściu na obiekt wrzucali karteczki ze swoim imie-
niem i nazwiskiem a po zakończeniu turnieju rozlosowano
nagrody.

Uczniowie pytali o metody ratowania człowieka, który za-
chłysnął się wodą lub nieprzytomny został wyciągnięty z wody.

Siedzący na sali uczniowie z uwagą oglądali pokaz, a na-
stępnie kilku uczniów pod okiem pani doktor udzielało pomo-
cy poszkodowanemu. Wykonywali masaż serca i sztuczne
oddychanie bardzo ostrożnie i niepewnie.

Cykliczne szkolenia młodzieży w tym kierunku powinny
ośmielić uczniów, aby w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrze-
ba, mogli udzielić niezbędnej pomocy poszkodowanemu
przed przyjazdem karetki.

Magdalena Wolska
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu zaprasza osoby z terenu miejscowości
Zarzecze, Mogielnica, Lutoryż, Niechobrz do udziału w projekcie

„AKTYWIZACJA REWELACJA” realizowanego w okresie 1.09.2011 r. do 28.02.2012 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu zaprasza osoby z terenu miejscowości
Zgłobień, Kielanówka, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska do udziału w projekcie
„MOJE ŻYCIE W MOICH RĘKACH” realizowanego w okresie 1.09.2011 r. do 28.02.2012 r.

BIURO PROJEKTU: Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu
36-047 Niechobrz, Niechobrz 278, tel. 17 850 09 92, 530 863 656

e-mail: kontakt@aktywizacjarewelacja-niechobrz.org.pl
Szczegóły projektu, dokumenty rekrutacyjne na: www.aktywizacjarewelacja – niechobrz.org.pl

BIURO PROJEKTU: Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu
36-046 Zgłobień – Dom Ludowy, tel. 17 871 61 92, 530 359 650

e-mail: kontakt@mojezycie-zglobien.org.pl
Szczegóły projektu, dokumenty rekrutacyjne na:www.mojezycie – Zgłobień.org.pl

Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach au-
toprezentacji, obsługi komputera z Internetem, fotograficz-
nych, rękodzieła regionalnego.

Uczestnikom zapewniamy: poczęstunek podczas zajęć,
materiały warsztatowe.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 do 30.09.2011 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
– autoprezentacji i sporządzania dokumentów aplikacyjnych,

– fotografowania
– obsługi komputera z Internetem
– układania kwiatów, bibułkarstwa

GRUPY DOCELOWE:
Projekt przewiduje udział 20 osób w wieku od 15 do 64 lat
mieszkających na terenie sołectw Zarzecze, Mogielnica, Lu-
toryż, Niechobrz w tym:
– BEZROBOTNI: 15 osób (w tym długotrwale bezrobotne
5 osób)
– OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO: 5 osób

Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach au-
toprezentacji, obsługi komputera z Internetem, fotograficz-
nych, rękodzieła regionalnego.

Uczestnikom zapewniamy: poczęstunek podczas zajęć,
materiały warsztatowe.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 do 30.09.2011 r.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
– autoprezentacji i sporządzania dokumentów aplikacyjnych,

– fotografowania
– obsługi komputera z Internetem
– układania kwiatów, bibułkarstwa

GRUPY DOCELOWE:
Projekt przewiduje udział 20 osób w wieku od 15 do 64 lat
mieszkających na terenie sołectw Zgłobień, Kielanówka, No-
sówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska w tym:
– BEZROBOTNI: 15 osób(w tym długotrwale bezrobotne
5 osób)
– OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO: 5 osób
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POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

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

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

NAPISZ DO NAS!!!

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

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

LUTORY¯

Dom Kultury 17 871 10 52

Parafia 17 871 43 75

So³tys 507 865 929
Filia biblioteki: gbp.lutoryz@wp.pl

MOGIELNICA

Dom Kultury 17 871 19 75

Parafia 17 871 44 15

So³tys 667 462 665
Filia biblioteki: gbp.mogielnica@wp.pl

NIECHOBRZ

Lokalny Oœrodek Kultury „Razem” w Niecho-

brzu, Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz,

17 85 00 992

Poczta 17 871 80 01

Oœrodek zdrowia 17 850 14 07

Parafia 17 871 80 05

Punkt weterynaryjny 17 871 80 08

Bank Spó³dzielczy 17 871 80 20,

17 871 81 08

So³tys 17 87 18 184
Filia biblioteki: gbp.niechobrz@wp.pl

NOSÓWKA

Dom Kultury 17 850 13 79

Szko³a Podstawowa 17 859 39 54

So³tys 17 87 16 195
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

Biblioteka 17 871 78 24

Sołtys 17 87 17 606
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 16 106
Filia biblioteki: gbp.wolazglobienska@wp.pl

ZARZECZE

Dom Kultury 17 871 53 58

Poczta 17 854 10 68

So³tys 17 87 11 333
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 609 067 871
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 17 871 64 30

Filia biblioteki: gbp.zglobien@wp.pl

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 87 15 357,
Biuro ul. Kolejowa 15a, przyjmuje w każdy wto-
rek od 17.00 do 18.00
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

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

Og³oszenia
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KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2 Priorytet VIII Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Proponowane kursy są szansą na naukę nowych zawodów i znalezienie
pracy. Każdy uczestnik kursu otrzyma: zwrot kosztów przejazdu,
materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas kursów.

Formularze rekrutacyjne, regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz
wymagane załączniki są dostępne do pobrania w biurze projektu
oraz na stronie internetowej: www.szkolenia.iboguchwala.pl

Biuro Projektu NOWE KWALIFIKACJE KLUCZEM DO SUKCESU
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała, budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

tel. 17 87 01 538, tel. kom. 534 534 770, czynne: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Wspólna Gmina Boguchwała”
zaprasza na BEZPŁATNE KURSY realizowane w ramach projektu pt.:

Dodatkowo każdy uczestnik projektu weź-
mie udział w:
-

-

-

kursie komputerowym i obsłudze Inter-
netu
szkoleniu z „Aktywnego poszukiwania
pracy”
pośrednictwie pracy - konsultacje indy-
widualne z doradcą zawodowym

Zapraszamy rolników oraz domowników rolnika, którzy ukończyli 19 rok życia, mieszkają na terenie gminy Boguchwała,
są ubezpieczeni w KRUS - do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach zawodowych:

� OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH� OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH
� FLORYSTYKA - BUKIECIARSTWO� FLORYSTYKA - BUKIECIARSTWO

„Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”

Przy pierwszej wizycie

KUPON RABATOWY

50%
* ważne do 15.10.2011 r.



Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego
z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo,
realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt
realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze pn.

.
Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2011 r., już dziś wiemy, że przyniósł on

oczekiwany rezultat. Łącznie przeszkolonych zostało 847 pracowników administracji samorządowej, w tym 182 z terenu powiatu
rzeszowskiego.

Zakończenie projektu już w październiku. Na konferencji podsumowującej przedstawione zostaną osiągnięte rezultaty, odbędzie
się pokaz mody urzędniczej, a także wystawa zdjęć wykonanych w trakcie trwania projektu.

Co warto podkreślić, w urzędach biorących udział w projekcie wydany zostanie Kodeks Etyki Urzędnika oraz Informator
zawierający praktyczne informacje: gdzie kierować sprawę, pod jaki numer telefonu dzwonić, w jakich godzinach pracuje urząd.

Wierzymy, że uczestnictwo w projekcie to nowy rozdział w relacji petent – urzędnik, a wartości takie jak: wysoka jakość
świadczonych usług, sprawna obsługa oraz organizacyjny ład już na zawsze będą charakteryzowały urzędy z powiatu rzeszowskiego.

„W stronę klienta –
nowa twarz administracji samorządowej”

Towarzystwo ALTUM
Programy Społeczno-Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów, tel. 017/852 27 60 wew. 34
www.altum.pl

Biuro projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do współpracy
klientów indywidualnych i firmy.

Dostawa w 24 h.

Rozlewnia wód mineralnych
„Rzeszowianka”' oferuje naturalną wodę

mineralną gazowaną, lekko gazowaną
i niegazowaną oraz napoje gazowane
o różnych smakach w opakowaniach:

* 0,33 l - butelka szklana
* 0,5 l, 1,5 l, 5 l - butelka pet

Biuro Sprzedaży Borek Stary 333
tel. 17 22 98 089 lub 17 22 98 090

e-mail: sprzedaz@rzeszowianka.pl

RZESZOWIANKA
- TWOJA DO DOMU!!!


