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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!!!

Manewry
strażackie

na placu
targowym

w Boguchwale

Manewry
strażackie

na placu
targowym

w Boguchwale
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Projekt pod nazwą „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1409R Zwięczyca – Nie-
chobrz - Czudec w km od 4+730 do

Zbliża się koniec remontu
drogi w Niechobrzu

Całkowita wartość projektu wyniosła
1 093 tys. zł. Gmina Boguchwała zabez-
pieczyła wkład własny w tym projekcie
na poziomie ponad 600 tys. zł. W ramach
tej inwestycji przebudowano drogę na
całej jej długości tj. ponad 1 km. W celu
poprawy bezpieczeństwa wykonano
oznakowanie znakami pionowymi i po-
ziomymi drogi. Dla segregacji ruchu pie-
szych i pojazdów wydzielono krawężni-
kiem i umocniono kostką betonową pra-
wostronne pobocze pełniące funkcję
chodnika. Zamontowano również progi
zwalniające, mające na celu wyelimino-
wanie przekraczania prędkości przez kie-
rowców. Cała inwestycja została wykona-
na w wysokim standardzie estetycznym.

Poprawia się bezpieczeństwo
na drogach gminnych

Ciąg dalszy remontów dróg

Gmina Boguchwała z sukcesem apli-
kowała o środki na przebudowę ul. Ko-
pernika w Boguchwale w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. Projekt zakłada poszerzenie
jezdni oraz profilowanie istniejącej na-
wierzchni, wykonanie opaski bezpieczeń-
stwa z kostki oraz chodnika z pasem dla
rowerzystów. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa drogowego zaplanowano wy-
konanie progów zwalniających oraz wy-
konanie oznakowania pionowego i po-
ziomego w ciągu ulicy Kopernika. Całko-
wity koszt zadania wynosi 773 500,00 zł,
przy przewidywanym dofinansowaniu

Zakoñczy³a siê przebudowa drogi gminnej 108 166

w miejscowoœci Kielanówka bêd¹cej ³¹cznikiem miê-
dzy dwoma drogami powiatowymi nr 1434R i 1388. In-
westycja ta otrzyma³a dofinansowanie z bud¿etu pañ-

stwa w wysokoœci 472 tys. z³ w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wstrzymany ruch, trudnoœæ w przemieszczaniu siê, to

tylko chwilowe utrudnienia spowodowane remontem
drogi powiatowej w Niechobrzu. Od lipca br. trwaj¹ pra-
ce na tej drodze.

232 050,00 zł. Projekt zostanie zrealizo-
wany w 2012 roku.

UM

12+730 wraz z budową chodnika”, re-
alizowana jest w ramach Wieloletniego
Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wartość
projektu to 6 061 035,31 PLN, w ramach
tej kwoty zostanie wyremontowany od-
cinek drogi o długości 8 km. Zakres ro-
bót obejmuje przebudowę drogi powia-
towej nr 1409R Zwięczyca – Niechobrz
– Czudec w km od 4+730 do 12+730
w miejscowości Niechobrz. Droga jest
własnością Powiatu Rzeszowskiego
i znajduje się w administrowaniu Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa i komfortu poruszania się po tym
odcinku drogi wzmocniono istniejącą
nawierzchnię jezdni betonem asfalto-
wym, wykonano korektę przekroju po-
przecznego na prostej i łukach. Posze-
rzono jezdnie do wymaganej szeroko-
ści, poprawiono geometrie skrzyżowań
z drogami bocznymi. Zostanie wyko-
nana renowacja i częściowe utwardze-
nie poboczy, odcinkowa budowa no-
wych chodników, renowacja, odmule-
nie i odtworzenie rowów przydrożnych
i odpływowych od przepustów, odcin-
kową budowę rowów krytych wyposa-
żonych w studnie rewizyjne i wpusty
uliczne.

Opracowała: Aneta Pyza
(na podstawie materiałów otrzymanych

od Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie)

Droga w Kielanówce po remoncie.

Termin realizacji remontu drogi w Niechobrzu
przewidziany jest na koniec 2011 r.
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Celem projektu jest zapewnienie
uczniom szkół podstawowych w Gminie
Boguchwała dodatkowej edukacji zgod-
nej z indywidualnymi potrzebami, moż-
liwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Projekt realizowany będzie w obecnym
roku szkolnym i pozwoli na objęcie 506
uczniów klas I-III z 11 szkół podstawo-
wych naszej gminy dodatkowymi zaję-
ciami: logopedycznymi, rozwijającymi
z nauk matematyczno-przyrodniczych,
wyrównawczymi z czytania i pisania oraz
matematyki, a także gimnastyki korek-
cyjnej.

Pomoce naukowe

i dydaktyczne

Dzięki projektowi uczniowie będą
mieć możliwość poszerzenia wiadomo-
ści, stymulowania logicznego myślenia,
rozwijania pamięci, wyobraźni i pobu-

Propozycji by³o du¿o

W propozycjach zadań do budżetu
Gminy Boguchwała na rok 2012 r., Za-
rząd Osiedla Boguchwała przygotował
ponad 70 wniosków. Z tych ważniejszych
należy wymienić budowę oświetlenia
przy głównej ul. Tkaczowa od PODR-u
aż do wiadukt lutoryskiego za kwotę
ponad 300 tys. Budowa powinna mieć
cel priorytetowy ze względu na krótki
termin ważności dokumentacji. Wymie-
niono także rozbudowę przedszkola
wraz ze żłobkiem, budowę miejskiego
placu zabaw oraz wielu jeszcze innych
inwestycji posiadających już wykonaną
dokumentację.

Kazik

Zebranie Osiedla Boguchwała
27 wrzeœnia w lokalu Miejskiego Centrum Kultury odby³o siê zebranie mieszkañców

Boguchwa³y w sprawie podjêcia uchwa³y rozdysponowania przyznanych œrodków
pieniê¿nych dla Miasta Boguchwa³y na rok 2012 w kwocie 118 339 z³.

Zawiadomienie o zebraniu rozwie-
szone na tablicach ogłoszeń na terenie
całego miasta Boguchwały było wysto-
sowane do wszystkich mieszkańców.
Liczba zainteresowanych podziałem
przyznanej kwoty przez samorząd była
niska, z powodu braku kworum tj. co
najmniej 40 mieszkańców zebranie od-
było się w II terminie.

Zadania do realizacji

Propozycje zadań przedstawionych
do realizacji na 2012 zostało przyjęte
przez 26 osób z 5500 mieszkańców Bo-
guchwały. Ostatecznie propozycje przy-
jęto, a pieniądze rozdysponowano
w następujący sposób. Największą kwo-

tę przeznaczono na drogi i przepusty –
około 40 tys. zł. Drugą kwotę, co do
wielkości, bo aż 20 tys. zł. przyznano
na oświetlenie placów zabaw i bocz-
nych dróg, trzecią zaś 15 tys. zł. prze-
znaczono na zagospodarowanie czasu
dla młodzieży w okresie jesienno-zimo-
wym, poprzez wyposażenie szkoły gim-
nazjalnej w nowy sprzęt sportowy. Kwo-
ty mniejsze od 8 tys. zł do 3 tys. złotych
przeznaczono na ławki przy chodni-
kach, budowę boiska do siatkówki pla-
żowej na terenie basenów, przystoso-
wanie ciągów pieszych dla osób niepeł-
nosprawnych, doposażenia OSP i za-
kupu nowych zabawek dla Miejskiego
Przedszkola oraz zakupu książek dla bi-
blioteki.

NOWA JAKOŚĆ W GMINNYCH SZKOŁACH
W dniu 10 listopada 2011 r. w Wojewódzkim Urzêdzie Pracy w Rzeszowie, Burmistrz
Boguchwa³y Wies³aw Dronka podpisa³ umowê na dofinansowanie projektu pn. „Wspar-
cie procesu edukacyjnego uwzglêdniaj¹ce indywidualizacjê nauczania szans¹ na roz-

wój potencja³u spo³ecznego Gminy Boguchwa³a”, wspó³finansowanego ze œrodków
EFS w ramach Poddzia³ania 9.1.2 PO KL.

dzania aktywności
umysłowej. Dodat-
kowo uczniowie na-
uczą się twórczego
myślenia, inicjatywy
i operatywności.
Poznają także
współzależności
pomiędzy człowie-
kiem a środowi-
skiem poprzez cie-
kawe doświadcze-
nia i eksperymenty.

W celu realizacji
powyższych zamie-
rzeń, w ramach pro-
jektu, Gmina Bogu-
chwała zakupi po-
nad 800 pomocy
naukowych i dydak-
tycznych dla wszystkich szkół biorących
udział w programie oraz odbędzie się
2070 godzin zajęć. Łączna wartość re-

alizowanego projektu wyniesie ponad
350 tysięcy zł.

UM
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Orzeł
pohańbiony
Roboty na stacji kolejowej
w Boguchwale trwaj¹.

O ile jednak nie tylko mo¿-
na, co wrêcz nale¿y, mieæ
nadziejê, ¿e stan torów

zmieni siê zdecydowanie
na lepsze, o tyle nikt pew-
nie nie wie, jaki los czeka

inne czêœci stacyjnej in-
frastruktury. A jest te¿ taki

jej element, o który ca³-
kiem powa¿nie trzeba siê
zatroskaæ.

Tym elementem jest kamienny obe-
lisk, zwieńczony odlewem ptaka, będą-
cego godłem Polski. Obelisk o cieka-
wej – i, o ile mi wiadomo, niekoniecz-
nie powszechnie znanej – historii. Po-
wstał poniekąd z przypadku. Kiedy bo-
wiem odbudowywano w Boguchwale
zniszczony przez hitlerowców pomnik
grunwaldzki (sfinansowany w pierwszej
wersji przez inż. Klaudiusza Angerma-
na), wykonania orła, wieńczącego mo-
nument, podjęli się pracownicy „Zape-
lu” (czy raczej, jak wonczas nazywano
ten zakład, „Porcelany”). Powstały wte-
dy dwa odlewy – jeden trafił na odtwo-

rzony obiekt, drugim zaopiekował się
zawiadowca stacji PKP nazwiskiem Źró-
dłowski i urządził dla niego na uboczu,
przy peronie, specjalny postument
z łamanego kamienia.

Etos rzetelnej s³u¿by

Obelisk wrósł w stacyjną rzeczywi-
stość – przez lata opiekował się nim nad-
zwyczaj starannie Kazimierz Filip, od
1974 r. piastujący w Boguchwale stano-
wisko zawiadowcy. Odnowił orła, dbał
o niego najlepiej jak umiał. Dopóki Pol-
skie Koleje Państwowe kultywowały etos
rzetelnej służby, z którego słynęły przez
wiele, wiele dziesięcioleci, boguchwal-
ski pomniczek miał się dobrze. Zawia-
dowca dbał o porządek wokół cokołu,
orzeł był czyszczony i odmalowywany

W ostatnich latach (2009-2011), Ko-
misja Europejska przeznaczała na reali-
zację programu ok. 500 mln euro rocz-
nie. W programie uczestniczy obecnie
20 państw członkowskich. Polska jest
w gronie państw, które pozyskują naj-
więcej środków na realizację programu
– drugie miejsce po Włoszech. W ra-
mach administrowanego przez ARR pro-

w razie potrzeby; sam pamiętam, że ro-
sły przy nim róże.

Orze³ postrada³ g³owê

Gorsze czasy nadeszły po rozpoczę-
ciu rozbijania zwartej struktury PKP, kiedy
cała – zabytkowa przecież! – stacja Bogu-
chwała podupadła. Zniknęły kwiaty, skoń-
czył się porządek – a co najgorsze, orzeł
postradał głowę. Kto zniszczył symbol, nie
wiadomo. Ostatnio w jego sąsiedztwie
prowadzący przebudowę torowisk urzą-
dzili skład betonowych podkładów.

Czy jest nadzieja, że oryginalny mo-
nument, odróżniający Boguchwałę od
innych stacji kolejowych w Polsce, zo-
stanie uratowany? Mam wątpliwości,
choć bardzo chciałbym się mylić.

Tekst i fot.: Waldemar Bałda

gramu do magazynów organizacji cha-
rytatywnych realizowane są dostawy
ponad 130 tys. ton różnych rodzajów
artykułów spożywczych – rocznie.

W ramach realizacji programu w Pol-
sce, Agencja Rynku Rolnego:
– przeprowadza przetargi na wybór
przedsiębiorców, którzy realizują dosta-
wy gotowych artykułów spożywczych do

magazynów organizacji charytatywnych,
w zamian za towary żywnościowe z za-
pasów interwencyjnych lub środki pie-
niężne,
– zawiera i rozlicza umowy z przedsię-
biorcami i organizacjami charytatywny-
mi,
– przeprowadza kontrolę realizacji pro-
gramu.

Agencja Rynku Rolnego jako agencja p³atnicza realizuje w Polsce mecha-

nizm „Dostarczanie nadwy¿ek ¿ywnoœci najubo¿szej ludnoœci Unii Europej-
skiej” (PEAD), do którego przyst¹piliœmy od 2004 roku wraz ze wst¹pieniem

Polski do UE.

Żywność dla ubogich
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Przedsiębiorcy, z którymi ARR zawie-
ra umowy dostarczają gotowe artykuły
spożywcze do magazynów organizacji
charytatywnych wskazanych przez Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej. Aktual-
nie są to:
– Federacja Polskich Banków Żywności,
– Caritas Polska,
– Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Ww. organizacje charytatywne dys-
trybuują otrzymywane artykuły spożyw-
cze bezpośrednio wśród osób najuboż-
szych lub za pośrednictwem innych lo-
kalnych organizacji charytatywnych lub
organizacji pożytku publicznego. W dys-
trybucji artykułów uczestniczy ok. 8 tys.
lokalnych organizacji na terenie całego
kraju.

Do kogo skierowana
jest pomoc

Beneficjentami programu PEAD
w Polsce mogą być osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej spowo-
dowanej wieloma czynnikami, takimi jak:
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bez-

Był to muzyczny wieczór wspo-
mnień o błogosławionym Janie Pawle
II „Totus Tuus”. Koncert odbył się pod
honorowym patronatem Ks. Biskupa
Kazimierza Górnego oraz Prezydenta
Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
Wystąpili uczniowie i nauczyciele ZSM
nr 1 oraz przyjaciele i stypendyści fun-
dacji.

Krakowiak dla
Jana Paw³a II

Zespół „Boguchwałki” został zapro-
szony i zatańczył Krakowiaka, ponieważ
umiłowanym miastem Ojca Św. był Kra-
ków i wszystko, co z nim związane. Pa-

robocie, niepełnosprawność. Definiuje to
ustawa o pomocy społecznej.

Na realizację programu w Polsce
w 2011, KE przeznaczyła ok. 75,4 mln
EUR. Do magazynów organizacji chary-
tatywnych realizowane są dostawy
21 różnych artykułów spożywczych
z 2 grup towarowych (zbożowe i mlecz-
ne). Są to m.in.: mąka, kasze, makaro-
ny, ryż, płatki kukurydziane, dania goto-
we, herbatniki, sery, mleko UHT, masło.

Łączna ilość przewidziana do dostar-
czenia w 2011 roku wynosi ok. 134 tys.
ton.

Do 30.09.2011 r. dostarczono ok.
93,5 tys. ton (tj.: ok. 70%).

W ciągu 7 lat realizacji programu
PEAD powstało wiele organizacji, któ-
rych narodziny i dalsza działalność zde-
cydowanie opiera się właśnie na Euro-
pejskim Programie Pomocy Żywnościo-
wej. Organizacje te, aby wykonać zada-
nia zawarte w programie przystosowały
swoje zaplecza infrastrukturalne, logi-
styczne i administracyjne, ale także za-
inwestowały w kapitał ludzki, niezbędny
do realizacji programu. Zarówno żyw-
ność przekazywana w ramach progra-
mu, jak i środki finansowe dedykowane

jego realizacji, przyczyniły się do po-
wstania sieci złożonych, współpracują-
cych i ściśle od siebie zależnych lokal-
nych powiązań.

Wiele organizacji zbudowało w swo-
im otoczeniu dodatkowe aktywności,
takie jak: noclegownie dla bezdomnych,
jadłodajnie, świetlice środowiskowe, czy
centra wolontariatu. Na uwagę zasługu-
je fakt, że społeczności lokalne najpierw
jednoczą się przy realizacji programu
pomocy żywnościowej, a następnie za-
czynają zajmować się innymi obszara-
mi życia społecznego takimi jak: eduka-
cja, kultura czy sport.

Realizacja Europejskiego Programu
Pomocy Żywnościowej w dużej mierze
przyczyniła się do rozwoju wolontaria-
tu. Szacuje się, że w realizację progra-
mu w Polsce zaangażowanych jest ok.
50 tys. wolontariuszy. Żywność jest tym
wyjątkowym produktem, który łączy lu-
dzi w wokół idei pomagania potrzebują-
cym i daje poczucie udzielania realnej
i niezbędnej pomocy tym, którzy tego
najbardziej potrzebują.

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR Rzeszów

Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludowego „Boguchwa³ki”
13 paŸdziernika wyst¹pi³ w Teatrze „Maska” na koncer-

cie zorganizowanym przez Fundacjê Szkolnictwa Mu-
zycznego dzia³aj¹c¹ przy Zespole Szkó³ Muzycznych
nr 1 w Rzeszowie.

„Boguchwałki” w Teatrze Maska
w Rzeszowie

miętamy także jak wielką miłością Jan
Paweł II darzył dzieci. Wzbogaciły one
poważny i refleksyjny koncert swoją
dziecięcą radością i barwą kostiumów.
Zespół pracuje pod kierunkiem Agaty
Czeluśniak-Głąb i Grzegorza Ziobry.

Kazik

„Boguchwałki” podczas występu w Teatrze „Maska”.
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Wydarzenia

Spotkanie odbyło się w Leśniczów-
ce w Woli Zgłobieńskiej. Zaproszonych
gości powitał tradycyjnym marszem ze-
spół „Nosowianie” z Nosówki. Następ-
nie całość imprezy przeniosła się do
środka Domku Leśniczego, gdzie pra-
cownicy LOK „Wspólnota” przygotowali
dla wszystkich gości tradycyjny staropol-
ski poczęstunek. Na stole pojawił się
żurek, pierogi ruskie, z mięta i kapustą,
różnego rodzaju placki i sałatki przygo-
towane przez panie z Kół Gospodyń, nie
obyło się bez tak zakorzenionego w na-
szej tradycji od niedawna grilla.

Lokalni artyœci goœciom

Stefania Buda i zespół „Nosowiany”
przygotowali przedstawienie pt.: „Wese-
le”, które opowiadało o staropolskich za-
ślubinach, roli starosty, starościny oraz
młodej pary, a także naszą tradycję zwią-
zaną z tym obrzędem. Po posiłku i przed-
stawieniu orkiestra „Nosowiany” grała
dla wszystkich piosenki „pod nóżkę”.
Obie strony pochwaliły się swoją dzia-
łalnością społeczną, wymieniły doświad-
czenia, nawiązały znajomości.

LOK „Wspólnota” w Zgłobniu

Cel i motywacja tej wystawy to zachęta do hodowania
i opieki nad zwierzętami. Z roku na rok frekwencja wystaw-
ców jest większa i bogatsza, a i uczestników wraz z widzami
przybywa. W Szkole Podstawowej w Boguchwale na koryta-
rzu dzieci prezentowały własne zwierzątka.

Pomagamy schroniskom

W czasie wystawy zwierząt prowadzona była akcja zbierania
pieniędzy dla schroniska zwierząt „Kunde-
lek” w Rzeszowie oraz dla przytuliska „Czte-
ry łapy” z Boguchwały. Wystawa, kształtu-
je wśród dzieci postawę do niesienia po-
mocy nie tylko własnym domowym zwie-
rzętom ale i tym bezdomnych. Justyna Sta-
warz-Wojtyna, weterynarz bacznie obser-
wowała całość wystawy. Czuwała nad bez-
pieczeństwem sąsiadujących ze sobą zwie-
rząt, bo różnorodność ich sięgała od śli-
maków, pajęczaków, mysz i chomików do

coraz to większych i drapieżniejszych zwierząt. Tych, co skaczą
i latają, mruczą wrzeszczą i szczekają.

Zwierzêta w szkole

Korytarz był wypełniony tak dużą ilością różnorodnych
zwierząt, że wymagało to nie małego sprytu ze strony pani
Justyny by nad wszystkim zapanować. W trakcie pokazów
weterynarz udzielała porad dla opiekunów, jak sprawić by

opieka nad danym zwierzakiem była
przyjazna dla obydwu stron. Informowa-
ła opiekunów również o zdrowym żywie-
niu podopiecznych i ilości w podawania
witamin. Uczyła odpowiedzialności i przy-
jaźni w stosunku do swoich zwierzątek.
Patrzenie w nozdrza, w oczy czy do uszu
zwierząt prowadziły do rozmów na temat
pielęgnacji i porady, co do podawania
leku czy witamin.

Irena Frankiewicz

9 wrzeœnia teren dzia³ania LOK „Wspólnota” w Zg³ob-
niu odwiedzili goœcie z zagranicy. By³y to dzia³aczki

kulturalne ze S³owacji. Panie, które przyjecha³y po-
chodz¹ z Koszyc. Z okazji ich przybycia LOK „Wspólno-
ta” przygotowa³ spotkanie z Przewodnicz¹cymi Kó³

Gospodyñ Wiejskich.

Niecodzienne spotkanie w Leśniczówce

Światowy Tydzień Zwierząt
Ju¿ po raz 11 Irena Frankiewicz nauczycielka nauczania zintegrowanego w SP

w Boguchwale wraz z Agnieszk¹ Uryniak nauczycielk¹ przyrody przy wspó³pracy
z weterynarz Justyn¹ Wojtyn¹-Stawarz zorganizowa³y wystawê zwierz¹t.
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Wydarzenia

I wyścig rowerowy
MTB Boguchwała Tour 2011

18 wrzeœnia Gmina Boguchwa³a, za spraw¹ rozgrywanego po raz pierwszy wyœcigu
MTB, sta³a siê podkarpack¹ stolic¹ kolarstwa górskiego. Dopisa³a pogoda, dopisali

te¿ zawodnicy.

Na starcie w Mogielnicy zjawiło się 150 miłośników tej dys-
cypliny z regionu. Kolarze wystartowali w siedmiu kategoriach
wiekowych, na trasach zróżnicowanych pod względem dłu-
gości i trudności. Najmłodsi mieli do pokonania zaledwie kil-
kusetmetrowy dystans, najstarsi rywalizowali na 15 i 37 kilo-
metrowych trasach biegnących malowniczymi wzgórzami
Mogielnicy, Niechobrza, Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej.

Nie ³atwa trasa

Na najdłuższym dystansie (37 km) zdecydowanym lide-
rem był Lary Zębatka z Rzeszowa, który pokonał trasę w 1 h
33 min 30s. Po zakończonym wyścigu, pytani o wrażenia za-
wodnicy powtarzali, że nie była to przysłowiowa bułka z ma-
słem. Na tego typu imprezach mieli, co prawda, do czynienia

z dłuższymi dystansami, ale nasza trasa nie należała do
łatwych.

Włożony wysiłek można było zrekompensować na różne
sposoby; wygrywając nagrody, podziwiając piękne widoki lub
biesiadując po zakończonym wyścigu w strefie gastronomicz-
nej. Tak było i tym razem. Zawodnicy nie spieszyli się z wyjaz-
dem z Mogielnicy, bo takie zawody to również dobra okazja do
spotkania „kolegów z branży”. Mamy nadzieję, że udało nam się
zachęcić sportowców do powrotu w nasze strony i to nie tylko,
by wystartować w kolejnych zawodach. Na co dzień oferujemy
przecież 50 km malowniczych tras rowerowych, które mogą być
dobrym torem treningowym przed kolejnym wyścigiem.

Organizatorami I Wyścigu
MTB Boguchwała Tour 2011 byli:

Gmina Boguchwała
Gminna Biblioteka

Publiczna
w Boguchwale

Młodzieżowa
Rada Gminy
Boguchwała

W oczekiwaniu na start, zawodnikom dopisywał dobry humor.

Nagrodzeni zawodnicy w kategorii chłopców do lat 8.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

KATEGORIA do 8 lat (chłopców)
1 miejsce Rzepka Seweryn z Nosówki
2 miejsce Długosz Kamil z Woli Zgłobieńskiej
3 miejsce Szeliga Bartłomiej z Boguchwały

KATEGORIA do 8 lat (dziewcząt)
1 miejsce Szyszko Hanka z Hermanowej
2 miejsce Błażej Marcelina z Mogielnicy
3 miejsce Pola Łodej z Zabajki

KATEGORIA 9-12 (chłopców)
1 miejsce Gryzło Piotr z Jasła
2 miejsce Soroka Paweł z Niechobrza
3 miejsce Sagan Paweł z Boguchwały

KATEGORIA 9-12 (dziewcząt)
1 miejsce Nowak Monika ze Zgłobnia
2 miejsce Sowa Kamila z Rzeszowa
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3 miejsce Pieniążek Daria z Niechobrza

KATEGORIA 13-15 (chłopców)
1 miejsce Murias Jakub z Rzeszowa
2 miejsce Staszczuk Maciej z Czudca
3 miejsce Soroka Piotr z Niechobrza

KATEGORIA 13-15 (dziewcząt)
1 miejsce Lelek Izabela z Niechobrza

KATEGORIA 16-17 (chłopców)
1 miejsce Kawula Adam z Rzeszowa
2 miejsce Wilk Michał z Hermanowej
3 miejsce Kotowicz Szymon z Rzeszowa

KATEGORIA 18-30 (mężczyzn)
1 miejsce Lary Zębatka z Rzeszowa
2 miejsce Szlachta Łukasz ze Strzyżowa
3 miejsce Cypryś Przemysław z Rzeszowa

KATEGORIA 18-30 (kobiet)
1 miejsce Sołtys Anna ze Strzyżowa

KATEGORIA 31-44 (mężczyzn)
1 miejsce Szczepanik Piotr z Rzeszowa
2 miejsce Szela Leszek z Rzeszowa
3 miejsce Krupa Dawid z Rzeszowa

Wydarzenia

KATEGORIA 31-44 (kobiet)
1 miejsce Słoń Jolanta z Rzeszowa
2 miejsce Jokiel Aneta z Jasła

Przepis na:

TRIFLE GRUSZKOWE

Z COOKIES
I SOLONYM KARMELEM

(porcja dla 4 osób)

SKŁADNIKI: 5 ciasteczek cookies, 300
ml śmietanki, 200 g cukru pudru, 25 g
masła, 2 gruszki, 1 łyżeczka cukru.
SOLONY KARMEL: 40 g cukru, 20 g
masła półsłonego President, 100 ml
śmietanki.
PRZYGOTOWANIE: Przygotuj karmel –
na patelni rozpuść cukier. Kiedy będzie
miał już płynną konsystencję odstaw
z ognia i dodaj masło, do roztopienia.
Dodaj śmietankę i gotuj przez 10 minut
na bardzo małym ogniu. Następnie
obierz gruszki i pokrój je na kawałki.
Lekko podsmaż je na maśle z cukrem.
Ubij śmietanę. Podawaj ze świeżym kiwi.

Przepis udostępniony dzięki uprzej-
mości PODR w Boguchwale.

W porozumieniu z sekcją ogrodniczą
PODR w Boguchwale, przy współpracy
z Anną Rydzik oraz Anną Cieszyńską w
ramach VI Jesiennej Giełdy Ogrodni-

VI Jesienna Giełda
Ogrodnicza w Boguchwale
W pierwszy weekend paŸdziernika odby³a siê VI Jesien-
na Gie³da Ogrodnicza w Podkarpackim Oœrodku Doradz-

twa Rolniczego. Zainteresowanie gie³d¹ by³o ogromne nie
tylko ze strony samych zwiedzaj¹cych czy kupuj¹cych,
ale równie¿ osób zainteresowanych upraw¹ gruszy.

czej odbyło się także I Krajowe Święto
Gruszy. Dwudniowa prezentacja i sprze-
daż owoców czy krzewów cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród zwiedza-

jących. Od wielu wystawców można było
kupić nie tylko rodzime krzewy jabłoni czy
grusz, ale nawet krzewy cytryn. Imprezie
towarzyszyły również dodatkowe atrak-
cje. Gościem tegorocznej giełdy był Pas-
cal Brodnicki, osoba dobrze wszystkim
znana z programu telewizyjnego „Pascal
po prostu gotuj”. Przygotował kilka dań
z gruszki.

Kazik

Jeden z przepisów, które gotował Pascal.

Wiceburmistrz Piotr Klimczak wręcza nagrody w kategorii mężczyzn 31-44.

KATEGORIA 45+ (mężczyzn)
1 miejsce Siwiec Janusz z Krosna
2 miejsce Niedziółka Kazimierz z Rzeszowa
3 miejsce Łabędzki Mariusz z Rzeszowa
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Pascal gotuje w Boguchwale.
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Kronika

Uroczystości z okazji
Święta Niepodległości
Na dziedziñcu Liceum w Boguchwale odby³y siê uro-

czystoœci z okazji odzyskania niepodleg³oœci 11 listo-
pada 1918 roku.

Równie negatywne następstwa, jak
wojny, wywołały problemy wewnętrzne,
tym groźniejsze, że niedostrzegane przez
większość szlacheckiego społeczeństwa.
To wówczas zrodziła się tragiczna
w swych skutkach myśl mówiąca, że sła-
bość naszej ojczyzny jest najlepszym
gwarantem jej istnienia. Tymczasem
wokół Rzeczypospolitej w siłę rosły trzy
mocarstwa: Rosja, Austria i Prusy, które
postanowiły zaspokoić swoje zaborcze
apetyty zagarniając ziemie bezsilnego są-
siada. Dążenia te zrealizowały przepro-
wadzając trzy rozbiory: pierwszy w 1772,
kolejne zaś w 1793 i 1795 roku. W ich
wyniku nasz kraj został całkowicie wyma-
zany z mapy Europy.

Zaborcy starali się przekształcić na-
szych przodków w wiernych sobie pod-

Uroczystości poprzedziła msza świę-
ta w Kościele w Boguchwale, po zakoń-
czeniu, której wszyscy zebrali się na
dziedzińcu szkolnym, aby wspólnie
uczcić kolejną rocznicę odzyskania nie-
podległości po trwającym ponad sto lat
okresie rozbiorów. Wówczas na oświe-
tlonym reflektorami placu rozbrzmiał
hymn Polski.

Część artystyczną przygotowali na-
uczyciele Liceum Ogólnokształcącego w
Boguchwale Tomasz Buczkowicz i Mag-
dalena Tobiasz. Uczniowie w scence dra-
matycznej przypomnieli historię Polski,
od czasów powstania państwa, poprzez
rozbiory, aż po odzyskanie niepodległo-
ści. Występ rozpoczął się od Bogurodzi-
cy, której gregoriańskie wykonanie wpro-
wadziło podniosłą atmosferę właściwą

Uczniowie LO w Boguchwale, jako młodzi aktorzy wcielili się w postacie literac-
kie i historyczne.

wieczorowi. W dalszej części uczniowie
wygłosili fragmenty utworów literackich
i przemówień politycznych, które tworzy-
ły kompozycyjną całość, przedstawia-
jącą dzieje narodu i państwa polskiego.
Młodzi aktorzy wcielili się w różne po-
stacie literackie i historyczne. Na koniec
złożono kwiaty pod pomnikiem upamięt-
niającym walkę zbrojną w obronie ojczy-
zny.

Długa droga
do niepodległości

O upadku I Rzeczypospolitej zadecydowa³y z³o¿one przy-
czyny. Nasz kraj w wyniku wyniszczaj¹cych batalii
z XVII stulecia i wielkiej wojny pó³nocnej, przypadaj¹-

cej na dwa pierwsze dziesiêciolecia XVIII wieku, utra-
ci³ dawne znaczenie gospodarcze i polityczne.

danych, założyli bowiem zgodnie, że Pol-
ska już nigdy nie powróci do samodziel-
nego bytu. Swoją politykę realizowali
konsekwentnie przez lata. Polacy nie tra-
cili jednak ducha i z wielką wiarą w osta-
teczne zwycięstwo, chwytali się każdej
pojawiającej się nadziei na odrodzenie
upadłej ojczyzny. Najpierw nie szczędząc
krwi, podążyli za Napoleonem. Następ-
nie chwycili za broń w 1830 roku. Kolej-
ne wielkie powstanie planowane na 1846
roku zostało stłumione w zarodku. Pola-
cy także oddawali życie za wolność waszą
i naszą w czasie Wiosny Ludów, rozpala-
jącej w latach 1848-49 Europę. Nasi
przodkowie powstali raz jeszcze, w stycz-
niu 1863 roku.

Zrywy niepodległościowe były jednak
tylko jedną z wielu form walki o polskość.

Codzienną areną zmagań z polityką za-
borców był każdy dom rodzinny, w któ-
rym uczono mowy ojczystej, prawd wia-
ry dziadów i przypominano o dawnej
potędze uciśnionego narodu.

Walka
o to¿samoœæ narodow¹

W trudne, ale zarazem zaszczytne,
dzieło walki o zachowanie tożsamości na-
rodowej, pięknymi zgłoskami wpisali się
także właściciele pałacu Lubomirskich
w Boguchwale. Od początku XIX wieku
Boguchwała należała do rodu Straszew-
skich. Spośród nich największe zasługi
dla życia społecznego i gospodarczego
tych ziem, położyli bracia Henryk i Ry-
szard. To w dużej mierze dzięki ich za-
biegom w 1886 roku w Boguchwale
uruchomiono szkołę ludową. Henryk
Straszewski wyjątkowo cenił rolę eduka-
cji, dlatego też systematycznie wspierał
finansowo uczącą się i studiującą mło-
dzież. Warto nadmienić, że w tym okre-
sie dwór w Boguchwale był swoistym
centrum życia kulturalnego okolicznych
ziemian. W 1901 roku pałac w Boguchwa-
le trafił w ręce Zenona Suszyckiego, po-
wstańca styczniowego, walczącego o nie-
podległość ojczyzny w partyzantce na
Litwie. W 1904 roku w majątku bogu-
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chwalskim zamieszkał także jego zięć,
zasłużony działacz społeczny i polityk
Klaudiusz Angerman. Po śmierci Zeno-
na Suszyckiego dobra boguchwalskie
przeszły na własność jego żony Wandy,
która na mocy testamentu przekazała go
w 1921 roku na cele społeczne.

Poczynając od 1908 roku w Galicji,
zaczęły powstawać paramilitarne organi-
zacje wojskowo-niepodległościowe.
Żywe zainteresowanie tego typu działal-
nością dało się zauważyć również w Bo-
guchwale. Tu w 1912 roku Klaudiusz An-
german sformułował Drużyny Bartoszo-
we, skupiając wokół idei niepodległości
ojczyzny, patriotycznie nastawioną oko-
liczną młodzież.

Problem państwowości polskiej przez
długie lata zupełnie nie istniał na arenie
międzynarodowej. Polacy poczęli zatem
wierzyć, że niepodległość może przy-
nieść im tylko wybuch wojny europejskiej,
w której po przeciwnych stronach bary-
kady staną państwa zaborcze. Roman
Dmowski sądził, że zwycięsko wyjdzie
z niej Rosja i to na niej postanowił oprzeć
swoje nadzieje na rozwiązanie sprawy
polskiej. Z kolei Józef Piłsudski uważał,
że należy pomóc państwom centralnym
pokonać Rosję, a następnie wykorzystać
osłabienie wszystkich potęg zaborczych
i utworzyć niepodległą Polskę.

Wraz z narastaniem sprzeczności mię-
dzy europejskimi potęgami, konflikt na
który czekali Polacy, stawał się coraz bar-
dziej realny. Dnia 28 VI 1914 roku w Sa-
rajewie zamordowano austro-węgierskie-
go następcę tronu Franciszka Ferdynan-
da. Wydarzenie to stało się bezpośred-
nią przyczyną wybuchu wielkiej wojny,
która w krótkim czasie ogarnęła nie tylko
Europę ale i cały świat. Z czasem przy-
lgnęło do niej miano I wojny światowej.

Wybuch wojny dla wielu Polaków
oznaczał pobór do armii zaborczych.
W walkach za obcą sprawę uczestniczy-
ło ich blisko 3,5 miliona, z czego poległo
aż 800 tysięcy. Szczególną tragedią dla
naszych przodków był fakt, że musieli sta-
nąć naprzeciw siebie, po przeciwnych
stronach frontu.

Bardzo szybko za staraniem polskich
środowisk niepodległościowych u boku
Austro-Węgier powstały Legiony Polskie.
Zgłaszali się do nich masowo młodzi pa-
trioci, w tym także znaczna grupa ochot-
ników z Boguchwały. Byli wśród nich na-
wet świeżo wyświęceni księża. Po latach
wojaczki do domu, już w niepodległej Pol-
sce powrócili: Walenty Pączek, Tomasz
Żarów, Stanisław Żytkiewicz i Ignacy Zie-
liński. Inni nie mieli tyle szczęścia, zginęli
na frontach lub zmarli w czasie wojny.
Antoni Witek zmarł w 1915 roku w wiedeń-
skim szpitalu, Andrzej Guzik zginął 5 listo-
pada 1915 roku, Tomasz Gaweł i Stanisław
Pawłowski polegli w 1916 roku, 26 listo-
pada 1917 roku śmierć poniósł Józef Pryk,
Karol Ziemba zmarł 26 września 1917 roku
w przemyskim szpitalu, zaś Jan Niepoń
rozstał się z doczesnym światem, nie do-
czekawszy upragnionej niepodległości,
dnia 14 października 1918 roku.

Rządom państw zaborczych wydawa-
ło się, że wojnę zakończą bez potrzeby
obiecywania, a tym bardziej dawania
Polakom czegokolwiek. Niemniej jednak
sytuacja na frontach uczyniła sprawę
polską problemem międzynarodowym,
którego nie dało się pominąć milczeniem.
Szczególnie, że polscy działacze na Za-
chodzie m.in. Ignacy Paderewski i Roman
Dmowski prowadzili szeroką akcję na
rzecz niepodległości ojczyzny.

Istotne zmiany w stosunku mocarstw
do sprawy polskiej nastąpiły pod koniec

1916 roku za sprawą aktu z dnia 5 listo-
pada, w myśl którego zakładano utwo-
rzenie państwa polskiego z ziem zaboru
rosyjskiego, które pozostawałoby jednak
pod kontrolą państw centralnych.

Sprawę polską, oficjalnie na arenie
międzynarodowej, postawił prezydent
USA Woodrow Wilson, stwierdzając
w orędziu do senatu 22 stycznia 1917 roku,
że po wojnie powinna powstać Polska
zjednoczona, niepodległa i samoistna.

We Francji w tymże 1917 roku, zaczęła
żywiołowo powstawać armia polska, do
której pospieszyli ochotnicy z Francji,
Belgii, USA, Kanady i Brazylii.

3 czerwca 1918 roku rządy Anglii,
Francji i Włoch ogłosiły w Wersalu
wspólną deklarację, stwierdzającą, że:
Utworzenie państwa polskiego, zjedno-
czonego i niepodległego z wolnym dostę-
pem do morza, stanowi jeden z warunków
pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz
panowania prawa w Europie.

Na ziemiach polskich w końcu paź-
dziernika i w pierwszych dniach listopa-
da 1918 roku zaczęły mnożyć się lokalne
ośrodki władzy. Wszyscy podświadomie
zaczęli odczuwać, że odrodzenie ojczy-
zny jest już tylko kwestią czasu. 11 listo-
pada doszło do podpisania w Compie-
gne zawieszenia broni na froncie zachod-
nim oraz kapitulacji Niemiec. Ze wzglę-
du na zaszłe wówczas wydarzenia, dzień
11 listopada został uznany za symbo-
liczną datę odzyskania niepodległości
i z czasem stał się świętem narodowym.

Odbudowa państwa pozbawionego
przez 123 lata bytu politycznego, nie była
rzeczą łatwą, ale radość z odzyskanej nie-
podległości pozwoliła naszym przodkom
przełamać wszelkie trudności.

Michał Figura

I uczyń mnie dobrym człowiekiem.
Albowiem tylko wówczas jestem,
Gdy jestem dobry.
Oto jedyny sprawdzian
Mojego człowieczeństwa
I istnienia.

Słowa te stały się hasłem przewod-
nim uroczystości nadania naszej szkole
imienia Księdza Czesława Przystasia
i poświęcenia Sztandaru. Do tego nie-

zwykłego wydarzenia przygotowywali-
śmy się od 2007 roku.

Œladami
ksiêdza Przystasia

W latach poprzedzających nadanie
imienia prowadzona była intensywna
praca wychowawcza pod hasłem: „Po-
znajemy ks. Czesława Przystasia – kan-
dydata na patrona szkoły”. Organizowa-
ne były apele w rocznicę Jego śmierci,
wyjścia na cmentarz, na grób Księdza,
konkursy wiedzy nt. Jego życia i działal-

ności, gromadzone były pamiątki po
zmarłym Kapłanie. Uczniowie wszystkich
klas z wielkim zaangażowaniem pozna-
wali sylwetkę swego przyszłego Patro-
na. Wykonali wiele prac nawiązujących
do omawianej tematyki: gazetki, albumy,
prace plastyczne. Układali wiersze dla
Księdza, rysowali Jego portret. Ucznio-
wie klas IV – VI byli na wycieczce – „Śla-
dami Księdza Przystasia”. Odwiedzili
Jego rodzinne strony, parafie, w których
pracował, rozmawiali z ludźmi, którzy Go
znali. Efektem pięcioletnich przygotowań
uroczystości jest książka, poświęcona
patronowi, pt. „Ksiądz Czesław Przystaś
– Z Niewodnej do Lutoryża”, przygoto-
wana przez Nauczycieli i uczniów naszej
szkoły, a wydana przy pomocy Stowa-
rzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Bo-
guchwała. Dzień 8 października 2011
roku przywitał nas, chłodem, ale atmos-

Kronika

Nadanie imienia Szkole
Podstawowej w Lutoryżu
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fera była wyjątkowo ciepła i podniosła.
Po uroczystym wprowadzeniu Sztanda-
ru do kościoła, rozpoczęła się Msza
Święta, którą koncelebrowali: JE ks. bp
Kazimierz Górny – Ordynariusz diecezji
rzeszowskiej, ks. dr Jan Koc – dziekan
dekanatu boguchwalskiego, ks. Stani-
sław Boratyn – proboszcz parafii Luto-
ryż, ks. Stanisław Zimny – ojciec du-
chowny dekanatu Boguchwała, ks. Wie-
sław Matyskiewicz – sekretarz ks. bisku-
pa, ks. Antoni Kocoł – dziekan dekana-
tu czudeckiego, ks. Henryk Czajka – pro-
boszcz parafii Niewodna, ks. dr Dariusz
Trojnar – katecheta Liceum Sióstr Pre-
zentek w Rzeszowie, ks. Ryszard Wacek
– wikariusz parafii Lutoryż.

W czasie Mszy Św., ks. biskup do-
konał uroczystego poświęcenia Sztan-
daru. Liturgię uświetnił występ chóru
„Cecylia”, założonego i przez wiele lat
prowadzonego przez Ks. Czesława Przy-
stasia. Oprawę liturgiczną, specjalnie na
tę okazję, przygotował ks. Ryszard Wa-
cek.

Po nabożeństwie, delegacja ucz-
niów, wraz z ks. R. Wackiem, udała się
na cmentarz, gdzie złożone zostały kwia-
ty i odmówiona została modlitwa za śp.
ks. Czesława Przystasia. Po czym wszy-
scy udali się do szkoły, gdzie nastąpił
ciąg dalszy uroczystości.

Uroczyste nadanie
imienia szkole

Dyrektor SP w Lutoryżu Alina Ladziń-
ska przywitała gości i zaprezentowała
sylwetkę patrona. Następnie Bogdan
Dziedzic, przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguchwale odczytał uchwałę nada-
jącą szkole imię, która została podjęta

11 czerwca 2011 r. na
uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Boguchwa-
le i przekazał ją Pani Dy-
rektor.

Po chwili nastąpiła
ceremonia przekazania
Sztandaru. Poczet
sztandarowy fundato-
rów, którymi byli miesz-
kańcy sołectwa, tworzy-
li: chorąży – Stanisław
Czech – przedstawiciel
Rady Sołeckiej w Luto-
ryżu, asysta – Agniesz-
ka Paśkiewicz i Aldona
Żarów – reprezentujące
Radę Rodziców. Poczet
sztandarowy uczniów
to: pierwsza trójka: cho-
rąży – Szymon Lasota,
asysta: Karolina Derę-

gowska i Natalia Paśkiewicz, druga trój-
ka: chorąży – Marcin Irzyk, asysta: Ewe-
lina Sanecka i Gabriela Mularz. Akt fun-
dacyjny Sztandaru odczytał Jan Nawrot
–radny i sołtys Lutoryża.

Wyst¹pienia goœci

Rotę ślubowania uczniów na Sztan-
dar odczytała przewodnicząca Samorzą-

du Uczniowskiego, Katarzyna Szczur. Po
uroczystym ślubowaniu został odśpie-
wany Hymn szkoły.

Przyszedł czas na wystąpienia. Głos
zabrali: ks. bp Kazimierz Górny, Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław Dronka, wi-
zytator Danuta Moskwa, starosta Powia-
tu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Ja-
nina Szmyd – bratanica ks. Przystasia,
Agnieszka Ladzińska – reprezentująca
Radę Szkoły, Jowita Kułak – z Rady Ro-

dziców, Eleonora Gajdek – b. dyrektor
szkoły, Barbara Pasierb – prezes Banku
Spółdzielczego w Niechobrzu, Marian
Skrzypek, profesor Andrzej Szypuła
i przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego – Katarzyna Szczur. Barbara Król,
prowadząca całą uroczystość, odczyta-
ła list Marszałka Województwa Podkar-
packiego, dr Mirosława Karapyty wysto-
sowany do Dyrektor SP w Lutoryżu
z okazji nadania imienia szkole. Wypro-
wadzono Sztandar szkoły. Na koniec
uczestnicy uroczystości obejrzeli mon-
taż słowno – muzyczny, będący wyrazem
wdzięczności uczniów i nauczycieli dla
naszego Patrona. Na skrzypcach grała
absolwentka szkoły Ania Pasternak.
Wykonała utwór „Ave Maria” skompono-
wany przez ks. Cz. Przystasia.

Wa¿ne chwile dla szko³y

Goście mogli obejrzeć m.in.: wysta-
wę poświęconą życiu i działalności ks.
Czesława Przystasia, prace uczniów
związane z Patronem, bogatą wystawę
obrazującą historię przygotowania się do
nadania imienia udokumentowaną
w kronikach szkoły, a także kronikę po-
święconą Patronowi: „Nasz Patron”. Go-
ściom przygrywał zespół młodzieżowy
pod kierunkiem Zbigniewa Stojka.

Dzień 8 października 2011 r., był nie-
wątpliwie tym, na który czekała cała
szkoła. Dniem, który na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci i naszych ser-
cach. To wyczekiwane przez wszystkich
wydarzenie na pewno wpisze się w kar-
ty historii Lutoryża. Nasza szkoła otrzy-
mała swojego Patrona. Jesteśmy dum-
ni, że szkoła nosi imię Księdza Czesła-
wa Przystasia.

Opr. M.R.

Kronika
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Ludzie

Z Boguchwały do Rzymu
– z Adamem Wetul¹, pielgrzymem rowerowym

– rozmawia Tadeusz Czerwiñski

Adam Wetula – działacz spo-
łeczny, w latach 1994-2011 soł-
tys miejscowości Boguchwała.
Wraz z uzyskaniem praw miej-
skich przez Boguchwałę prze-
wodniczył Zarządowi Osiedla,
radny powiatu rzeszowskiego.
Pielgrzym.

– Jak to się zaczęło?
– Bardzo często wielkie wynalazki, odkry-
cia, napotkanie znaczących wartościo-
wych spraw odmieniających niejedno-
krotnie życie mają swój początek w przy-
padkach. Czytam prasę katolicką.
W styczniu 2007 r. w „Niedzieli” był arty-
kuł o organizowanych pielgrzymkach ro-
werowych przez Katolicki Klub Sportowy
„ALPIN” w Rzeszowie. Planowane były
pielgrzymki w czerwcu 2007 r. do Czę-
stochowy, a w lipcu do Rzymu. W marcu
2007 r. kończyłem pracę zawodową.
W prezencie od koleżanek i kolegów
z pracy otrzymałem – rower. To był jakiś
znak. Ponownie przeczytałem w/w arty-
kuł o pielgrzymkach. Podjąłem decyzję,
że odbędę pielgrzymki dziękczynne za
błogosławieństwo Boże w życiu zawodo-
wym, społecznym i rodzinnym. Nawiąza-
łem kontakt z Katolickim Klubem Sporto-
wym „Alpin”, zostałem zapisany na piel-
grzymki do Częstochowy i Rzymu i tak
w wieku 60 lat zacząłem swoje rowerowe
pielgrzymowanie.

– Pielgrzymowanie na rowerze, to pa-
sja czy sposób na życie?
– Myślę, że pielgrzymowanie w naszym
ziemskim życiu to jakiś szczególny czas
przeżywany przez pielgrzymów bardzo
indywidualnie. Dla mnie to jakby czas
wyjątkowych rekolekcji. Pielgrzymowania
nie da się mierzyć pasją, odnosić do środ-
ków technicznych, z których się korzysta
ani też uznawać za sposób na życie.
Moim zdaniem pielgrzymowanie to zna-
komity czas zadumy i refleksji nad celem
swojego życia.

– W 2009 r. dokonałeś nie lada wyczy-
nu. Z Rzeszowa do Fatimy na rowe-
rze, otrzymując Certyfikat „Kolarza
Amatora”.
– Do Fatimy pielgrzymowałem z Katolic-

kim Klubem Sportowym „Alpin”. Byłem
jednym z 75 pielgrzymów rowerowych.
Dzieliliśmy wszyscy razem trudy pielgrzy-
mowania. Jechaliśmy 29 dni. Szlak piel-
grzymi wiódł przez Sanktuaria Mariazel
w Austrii, La Salette i Lourdes we Francji,
Santiago de Compostella w Hiszpanii.
Z Bożym błogosławieństwem wszystkim
udało się osiągnąć ostatni etap Fatimę.

– Podczas jazdy na rowerze można się
modlić?
– Tak można się modlić, trzeba się mo-
dlić a czasem nawet nie ma innego wyj-
ścia musisz się modlić, szczególnie po
tych serpentynach do La Salette i w in-
nych alpejskich stromiznach. Modlitwa
bardzo pomaga.

– Te wyprawy – pielgrzymki mają dla
Ciebie wymiar sportowy czy religijny?

– Pielgrzymki mają wymiar przede wszyst-
kim religijny, natomiast trud pielgrzymo-
wania wymaga dobrego przygotowania
fizycznego. Jeżeli ktoś ma przygotowa-
nie sportowe to jest lepiej, ale sport na
pielgrzymkach nie istnieje.

– Jakie odczucia doznawałeś jadąc na
szlaku Św. Jakuba?
– Widząc tylu pielgrzymów pieszych
z widocznymi ułomnościami fizycznymi,
niosących bagaże, pchających wózki
z osobami chorymi, prowadzącymi mniej
sprawne osoby, trudno było się oprzeć

wrażeniu jak wielkiej wiary są ci ludzie.

– Do dziś przejechałeś 34 tyś. km ro-
werem, po całej Europie, w Klubie „Al-
pin” mówią, że jesteś góralem „silne-
go ducha”, co o tym sądzisz?
– Aż sam się zdziwiłem, że tyle się tych
kilometrów uzbierało, ale to już prawie 4,5
roku pielgrzymowania. Oprócz tych
„Wielkich” pielgrzymek z katolickim Klu-
bem „Alpin” czy Akcją Katolicką z Kra-
snego pielgrzymuję samotnie m.in. Dę-
bowiec, Strachocina, Leżajsk, kalwaria
Pacławska, Krzyż w Niechobrzu. W Klu-
bie „Alpin” wiedzą, że jestem góralem
z Chochołowa. Silnego ducha wyrabia się
na pielgrzymkach i to pewnie dotyczy
wszystkich pielgrzymów.

– W tym roku byłeś na Morawach
w Czechach, co dalej?
– Tak, pielgrzymowałem z Akcją Katolicką
Krasne – byliśmy w miejscowości Krtiny
w tłumaczeniu na język polski „Chrzciny”
przepiękne sanktuarium.

– Łatwiej być sołtysem czy pielgrzy-
mem rowerowym?
– Nie wiem czy tak wprost można porów-
nać funkcję sołtysa do pielgrzyma. Na
pewno było tak, że, od kiedy zacząłem
pielgrzymować to jakoś łatwiej mi jest zro-
zumieć wiele spraw, ludzi, inaczej warto-
ściuję postępowanie w życiu. Pielgrzymo-
wanie pozwalało mi lepiej służyć ludziom,
jako sołtys. Pielgrzymując zanosiłem
Panu Bogu, jako sołtys intencje miesz-
kańców Boguchwały, a także intencje
osób i instytucji sprawujących władzę.
Przekonany jestem, że łatwiej jest być
sołtysem, kiedy czerpie się z dóbr piel-
grzymowania.

– Marzenia się spełniają?
– A jakie marzenia można mieć mając 65
lat? (śmiech) Tak, marzenia się spełniają
– przeżyć dobrze dzień, tydzień, miesiąc,
rok. Tak marzenia się spełniają – pielgrzy-
muję przez ten ziemski etap życia. Piel-
grzymuję do celu – zbawienia wieczne-
go. Pielgrzymuję na rowerze, poznałem
wspaniałych ludzi, odwiedziłem wspania-
łe sanktuaria, kościoły, dotykałem 1000
letniego drzewa krzyża. Pielgrzymując
chce być lepszy i to jest moje marzenie –
oby się też spełniło. Zachęcam do piel-
grzymowania rowerowego.

Adam Wetula na trasie pielgrzymki.
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P
rawie dwa tygodnie Zespół Pieśni
i Tańca „KOMPANIJA” wraz z To-
warzystwem Kobiet Krzewienia

Kultury Regionalnej w Boguchwale na
przełomie sierpnia i września br., prze-
bywał za granicą naszego kraju. Jako
jeden z nielicznych zespołów folklorys-
tycznych Europy został zaproszony do
Turcji w ramach INTERNATIONAL GURE
CULTURE FESTIWAL 2011 do malow-
niczej miejscowości położonej nad Mo-
rzem Egejskim - EDREMIT-AKCAY.

Jako uczestnicy festiwalu podczas
pobytu koncertowali trzykrotnie dając tym
samym pokaz rodzimego folkloru. Ludowe
tańce oraz przyśpiewki z Podkarpacia ba-
wiły wielojęzyczną publiczność. Choć nie
wielu z zebranych domyślało się wypowie-
dzianych słów to widowiska wcale nie

traciły na popularności zespołu. Wręcz przeciwnie
śpiewane melodie i szeroka gama tańców ciągle przy-
ciągała nie tylko samych mieszkańców tych miej-
scowości, ale mnóstwo turystów.

Należy wspomnieć, że AKCAY to piękna turystycz-
na miejscowość położona w górach o zadrzewieniu da-
leko różniącym się od europejskiego klimatu. Wystę-
pują tu przede wszystkim palmy, drzewa oliwkowe,
cytrusowe i figowe a malownicze tereny przyciągają
swą odmiennością, wielu turystów z całego świata. To
oni również podziwiali przemarsz wszystkich zespołów
podczas parady ulicznej. Tu za tablicą z napisem
„POLSKA” zobaczyli nie tylko roześmiane i rozśpie-
wane twarze Polaków, ale ich ubiory folklorystyczne.
Godnie reprezentujących cały kraj i przede wszystkim
jego starodawną kulturę, a zarazem zakątek obecnego

Podkarpacia. W strojach szlacheckich
i ludowych pokazali to, co nas łączy -
przyjaźń, śpiew oraz taniec. Brawa,
brawa i jeszcze raz brawa. Tak należy
podkreślić niekończące się owacje
publiczności na wszystkich wystę-
pach zespołu z Polski - „KOMPANIJA”
z Boguchwały. Takich braw i owacji
w trakcie tak, krótkiego a zarazem tak
owocnego występu nie zaznał żaden
inny zespół. Za tak wyjątkowo barwne
przedstawienie zespół jako jedyny
z Polski został nagrodzony pamiątko-
wą statuetką. Wyjazd zespołu to nie
tylko prezentacja Polski i występy. To
również spotkania i wymiana upo-
minków. Nawiązanie wielu nowych
kontaktów, a także skorzystanie z ob-
fitej gościnności jaką urządził im orga-
nizator.



„KOMPANIJA” w Turcji„KOMPANIJA” w Tur
Promocja
GMINY
BOGUCHWAŁA



14 dni jakie zespół spędził na wyjeździe to połowa pobytu w autokarze. Przeszło 3,5 tys. przejechanych
kilometrów. Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria to państwa jakie zespół musiał pokonać aby dojechać do
granic Turcji. Przeprawa przez cieśninę „Dardanelę” i cieśninę Bosfor była jedną z ciekawych lecz wymu-
szonych przeżyć. Jedną należało pokonać by do jechać na miejsce, drugą zaś by odwiedzić Istambuł
- kolebkę kultury tureckiej.

Zespół w nagrodę również odbył rejs statkiem po cieśninie Bosfor, a także zwiedził meczet zaś w ramach
relaksu w drodze powrotnej spędził jeden dzień nad Morzem Czarnym w Burgas w Bułgarii.

Należy podkreślić, że podczas tego dwutygodniowego wyjazdu zespół „Kompanija” była nad trzema
morzami; egejskim, marmarą i czarnym zaś uczestnicy z dumą nad każdym z nich z wielkim zaangażowaniem
reprezentowali Polskę i promowali Gminę Boguchwała. Duże podziękowania należą się dlatego wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyjazdu, a zwłaszcza dla Pana Janusza Witka za
przygotowanie zespołu pod względem muzycznym zaś dla Pana Marcina Zycha za jego choreografie.

Kazik

„KOMPANIJA” w Turcjircji
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Manewry stra¿ackie

O godz. 14.40 na terenie miasta Boguchwały rozległ się
głos syreny. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwale otrzy-
mała zawiadomienie o zagrożeniu, jakie wystąpiło właśnie na
terenie byłego gospodarstwa rolnego tam gdzie jeszcze
w godzinach przedpołudniowych trwał ożywiony handel. Sy-
gnał syreny zaalarmował wszystkich ochotników należących
do OSP Boguchwała jak i również sąsiadujące jednostki OSP.
O godz. 14.50 na teren zagrożony przyjechały pierwsze wozy
strażackie.

P³onie stodo³a

13 jednostek OSP z całego obszaru gminy Boguchwała
plus jedna jednostka ratownicza z Rzeszowa przyjechały na
teren placu targowego w Boguchwale. Obszar objęty zagro-
żeniem był tak bardzo rozległy, że siła gaszenia wymagała
właśnie tak dużej ilości jednostek bojowych. Płonęła jedno-
cześnie obora z sąsiadującym spichlerzem. Pożar wybuchł
również obok w stojącym budynku warsztatowym gdzie znaj-
dował się w naprawie autobus, a ogień rozprzestrzenił się
również do przedniej części budynku warsztatowego gdzie
znajdowały się pomieszczenia biurowe. Zadymienie było tak
duże, że część strażaków musiała używać aparatów tleno-
wych między innymi przy penetracji pomieszczeń biurowych

w poszukiwaniu poszkodowanych, jak i w spichlerzu, gdzie
także panowało duże zadymienie. Płonące opony autobusu
utworzyły czarne kłęby duszącego dymu. Dym i spaliny, ja-
kie wydostawały się z hali wymagały specjalistycznego sprzę-
tu, co w tym wypadku zabezpieczyła jednostka ZSP z Rze-
szowa.

To tylko manewry

Akcję wszystkich jednostek koordynował aspirant sztabo-
wy Stanisław Rałowski Komendant Gminy OSP Boguchwała.
Całe wydarzenie, jakie miało miejsce trwało około półtorej
godziny, a efektem tego było sprawdzenie wyposażenia
i sprawności osób, którzy narażając własne życie niosą za-
wsze pomoc innym. Było to sprawdzianem współpracy ogrom-
nej ilości ludzi, bo aż 90 osób w bezpośrednim zdarzeniu.
W zdarzeniu takim, które mogło się wydarzyć naprawdę,
a było tylko ćwiczebnymi manewrami.

Ludzie mogą zawsze liczyć właśnie na odwagę i bezinte-
resowność strażaków, będziemy doposażać jednostki OSP,
bo wiemy, że zagwarantują nam bezpieczeństwo w razie po-
żaru czy powodzi – mówił Piotr Klimczak, wiceburmistrz Bo-
guchwały.

Kazik

Pożar na placu targowym
w Boguchwale

Plac targowy, jak w ka¿d¹ sobotê wype³niony rozmaitymi stoiskami, nie zapowiada³
¿adnego niebezpieczeñstwa. Nie brakuje œwie¿ych owoców, warzyw, tak¿e mebli

stylowych i wiklinowych czy kolorowej odzie¿y dla najm³odszych i najstarszych.
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Szko³a

– Szkoła jest bardzo ambitna. Inwestuje
się w młode pokolenie poprzez zapew-
nienie im odpowiednich możliwości roz-
woju m.in. laptopy dla każdego ucznia.

Nauczyciele są młodzi
i pełni innowacyjnych po-
mysłów. Mają bardzo do-
bry kontakt z uczniami
w przeciwieństwie do na-
uczycieli z innych szkół,
które odwiedziłem do tej
pory.

– Pobyt w Boguchwale
był dla Ciebie...
– ...prawdziwą przyjem-
nością. Miałem szansę
zaprezentować kulturę
swojego kraju uczniom li-
ceum. Uczniowie byli nie-
zwykle mili, zabrali mnie
na spacer po mieście.
Rozmawialiśmy o różni-
cach i podobieństwach
naszych kultur.

– Jak układała się współ-
praca z uczniami?
– Uczniowie wykazali
dużo szacunku wobec
różnic kulturowych, które

omawialiśmy podczas prezentacji.
Uczniowie nie tylko byli skupieni w trak-
cie zajęć, ale przede wszystkim zadawali
bardzo dużo interesujących pytań. Je-
stem w pełni przekonany, iż ten rodzaj
projektu to zdecydowania dobra szan-
sa na to by uczniowie zobaczyli, że ję-
zyk angielski jest bardzo ważny w kon-
tekście komunikacji jak również w od-
krywaniu czegoś więcej niż tylko kultury
własnego regionu.

Rozmawiała: Aneta Pyza
Tłumaczenie: Sławomir Mączka

Skander Kechih z Tunezji. Studiuje an-
gielski biznesowy na Faculty of Human
and Social Science of Tunisia.

Z różnych stron świata
do Liceum

Ogólnokształcącego
w Boguchwale

Od 24 do 28 paŸdziernika Liceum Ogólnokszta³c¹ce

w Boguchwale goœci troje praktykantów z Gruzji, Chin
i z Tunezji, którzy prowadzili lekcje z uczniami liceum
w jêzyku angielskim.

Wizyta ta została zorganizowana
w ramach działalności organizacji AIE-
SEC, która umożliwia spotkania
uczniów i studentów z różnych stron
świata. Jing Yao reprezentuje Chiny,
Skander Kechih Tunezję i Maia Palashvi-

ki Gruzję. Podczas lekcji wolontariusze
zapoznali młodzież licealną z historią,
kulturą i obyczajami krajów, z których
przybyli.

Dobry poziom zajêæ

Jing, Skander i Maia prowadzą za-
jęcia edukacyjne z młodzieżą, lekcje
przeprowadzane są w języku angiel-
skim, co stanowi znakomitą formę we-
ryfikacji  kompetencji językowych

uczniów LO w Boguchwale jak i uczniów
gimnazjów z terenu gminy Boguchwa-
ła – mówi Zbigniew Kalandyk, dyrektor
LO w Boguchwale.

Zarówno uczniowie LO w Bogu-
chwale jak i uczniowie Gimnazjów w Ra-

cławówce, w Niechobrzu i w Boguchwa-
le zdali sprawdzian ze znajomości języ-
ka angielskiego w starciu z obcokrajow-
cami.

Aneta Pyza

* * *

– Szkoła, w której miałeś możliwość
prowadzenia zajęć istnieje niespełna
2 lata. Co wyróżnia Liceum Ogólno-
kształcące w Boguchwale od innych
szkół?

Maia Palashviki podczas zajęć z młodzieżą gimnazjalną.
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Szko³a

PrzyjaŸñ ponad granicami

W czasie trwania kolejnej wymiany m³odzie¿y

z Gimnazjum w Boguchwale ze szko³¹ Gesamt-

schule w Bexbach, która odby³a siê w dniach

20.09. do 27.09.2011 zosta³ podpisany oficjalny

dokument o partnerstwie.

Podpisy na tej ważnej umowie opracowanej w obu wersjach
językowych, polskiej i niemieckiej, złożyły dyrektorki obu szkół,
Gaby Schwartz i Grażyna Gawron. Uroczystość, która odbyła
się w szkole, uświetnili przedstawiciele terenowych organów wła-
dzy, przedstawiciele rządu Kraju Saary – kierownik działu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Europejskich, Stefan Rabel;
pierwszy zastępca starosty powiatu Saarpfalz, Peter Nagel, któ-
ry zastąpił starostę Clemensa Lindemanna przebywającego służ-
bowo w USA; przewodniczący stowarzyszenia „Spotkania na
Granicy” (Begegnungen auf der Grenze”) i gość honorowy całej
uroczystości Hans Bollinger; Thomas Leis burmistrz miasta Be-
xbach. Podczas uroczystości wystąpił chór szkolny Gesamtschu-
le, a nasza młodzież przedstawiła piosenkę „Kocham Cię, Pol-
sko” w wykonaniu Dominiki Kut i Gabrieli Wilk, oraz fragment
dramatu Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” w wykonaniu
Łukasza Pryka.

Znaczenie wymiany
Dyrektor Gaby Schwartz podkreśliła znaczenie wymiany

trwającej między naszymi szkołami już od 2005 roku, dzięki któ-
rej młodzież poznaje oba nasze sąsiedzkie kraje, życie rodzin,
zwyczaje, pracę szkoły, a przede wszystkim likwiduje uprze-
dzenia i nawiązuje prawdziwe przyjaźnie, o czym świadczą wza-
jemne kontakty przez Internet, dalsze wizyty już na płaszczyź-
nie prywatnej i wiele łez podczas pożegnania na lotnisku. Pan
Rabel podziękował Gaby Schwartz oraz Hansowi Bollingerowi
również w imieniu ministra Stephana Toscaniego za ich wielo-
letnie zaangażowanie w budowanie przyjaźni między Saarlan-
dem i Polską.

Dobra tradycja
Wzajemne kontakty naszych obu szkół stały się już dobrą

tradycją. Jeździmy do bardzo dobrych przyjaciół, jesteśmy bar-
dzo gościnnie i serdecznie przyjmowani i nie czujemy się obco.
Nauczyciele, rodzice i młodzież naszego gimnazjum odwdzię-
czają się typową polską gościnnością, dzięki której młodzi Niemcy
zawsze bardzo chętnie do nas przyjeżdżają, a każda wizyta jest
„za krótka”. Obecna wymiana miała bardzo bogaty program, wiele
wspólnych zajęć w mieszanych grupach, np. zabawy integracyj-

ne, pieczenie gofrów i robienie sałatki owocowej w szkolnej kuch-
ni, malowanie palików do polsko-niemieckiego parkanu na bo-
isku szkolnym, ozdabianie talerzy specjalnymi farbami do por-
celany w 360-letniej fabryce porcelany i fajansu „Villeroy & Boch”
w Mettlach, całodniowa wycieczka po Saarlandzie, wycieczki do
Homburga (stolica powiatu) i Saarbruecken (stolica landu), pod-
czas których należało w mieszanych grupach wypełnić quiz do-
tyczący ciekawych miejsc i zabytków. Ponadto wiele zajęć i wy-
cieczek w rodzinach, zwłaszcza podczas weekendu.

Grupa polska liczyła 12 uczennic i uczniów z klas III gimna-
zjum, którą opiekowały się Ewa Ziobrowska – nauczyciel j. an-
gielskiego i Teresa Angerman-Jasiczek – nauczyciel j. niemiec-
kiego – pełniąca równocześnie rolę tłumacza. Kolejna wymiana
odbędzie się wg. zwyczaju w Boguchwale.Zwyczajowo ucznio-
wie przyjmujący w swoich rodzinach kolegów z Niemiec biorą
udział w rewizycie w Niemczech.

Pomoc finansowa
Wymiana nie miałaby szans tak długiego trwania, gdyby

nie wsparcie finansowe lokalnych władz, firm z terenu Bogu-
chwały, oraz od dłuższego już czasu Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk)
w Warszawie.

Teresa Angerman-Jasiczek

Go³¹bek pokoju

dla Boguchwa³y

Gesamtschule z Niemieckiego Bexbach, partner-

ska szko³a boguchwalskiego Gimnazjum, obcho-

dzi³a niedawno swoje 20-lecie. Na uroczyste ob-

chody zaproszono tak¿e delegacjê z Boguchwa-

³y. Samorz¹d gminy reprezentowa³ zastêpca bur-

mistrza Piotr Klimczak, a Gimnazjum, ucz¹ca jê-

zyka niemieckiego Teresa Angerman-Jasiczek.

W trakcie uroczystości dyrektor Gesamtschule w Bexbach,
Gaby Schwartz przekazała delegacji z Boguchwały symboli-
zującą przyjaźń i pokój statuetkę gołąbka. Nie jest to jednak
zwykła statuetka, jakich wiele. Ta przekazywana jest z kraju
do kraju, niosąc przez świat przesłanie przestrzegania praw

Od lewej: Ewa Ziobrowska, Teresa Jasiczek-Angerman – na-
uczycielki z Gimnazjum w Boguchwale oraz Grażyna Gaw-
ron – dyrektorka Gimnazjum w Boguchwale.

człowieka.Gołąbek Pokoju będzie wędrował przez kolejne
miesiące do szkół i instytucji naszej gminy, aby jego idea mia-
ła coraz większy zasięg.

Akcja Go³¹bek Pokoju
Inicjatorem akcji jest artysta Richard Hillinger, który wyko-

nał 30 statuetek gołąbków naturalnej wielkości, w złotym ko-
lorze, z gałązką oliwną w dziobie, odpowiadających ilości ar-
tykułów Konwencji Praw Człowieka. Akcja rozpoczęła się
w grudniu 2008 r. w 60. rocznicę ogłoszenia Konwencji Praw
Człowieka w Stanach Zjednoczonych i jest przeprowadzana
we współpracy z Collage United Nations Award. Obdarowani
Gołąbkiem Pokoju zobowiązują się w dalszym ciągu i w spe-
cjalny sposób angażować w przestrzeganie praw człowieka.

Wśród osób, które zostały obdarowane statuetką Go-
łąbka Pokoju są m.in.: Vaclav Havel, Lech Wałęsa, Oj-
ciec Święty Benedykt XVI czy Dalajlama XIV.
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Zdrowie i uroda

Integracja
przy wysiłku

Pierwsza sobota paŸdziernika by³a dniem otwar-

tym dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji
w Niechobrzu. Wszyscy zainteresowani mogli pod

okiem rehabilitanta zapoznaæ siê z przyrz¹dami

si³owni, na których chcieliby w najbli¿szym czasie
æwiczyæ.

Prawie każde z urządzeń posiada własne oprogramowanie nie tylko dla spor-
towców, ale także dla przeciętnego Kowalskiego, który dla własnej przyjemności
i chęci zbicia własnych kalorii może ćwiczyć według swoich potrzeb. W trakcie
zwiedzania obiektu, a zwłaszcza pomieszczenia siłowni można było nie tylko po-
ćwiczyć na urządzeniach, ale również dowiedzieć się o bezpieczeństwie tych urzą-
dzeń.

Instruktor dla ka¿dego

Nad bezpieczeństwem użytkowników będzie czuwać instruktor, rehabilitant. Dla
uczestników przygotowane są wygodne szatnie, prysznice, z których każdy z nas
może skorzystać po zakończeniu ćwiczeń. Na dole obiektu będzie funkcjonował
mały bar kawowy obsługiwany przez automaty. W przyszłości planowane jest utwo-
rzenie również dodatkowego pomieszczenia dla małych dzieci oczekujących na
dorosłych. W zależności od ilości chętnych będą przygotowane tygodniowe lub
miesięczne grafiki i umieszczone w Internecie tak by nie wychodząc z domu można
zarezerwować sobie przyrząd na konkretny dzień czy odpowiednią godzinę ćwi-
czeń.

Kazik

Cennik

korzystania

z si³owni:

Wejście jednorazowe
– 1 godz. – 7 zł
Wejście jednorazowe
– 2 godz – 10 zł

Bilet ulgowy dla emerytów
i rencistów
– 5 zł za godzinę.

Karnety treningowe:

– 10 godz. treningu (ważność
3 miesiące) – 50 zł
– 20 godz. treningu (ważność
3 miesiące) – 90 zł
– 30 godz. treningu (ważność
3 miesiące) – 120 zł

Gminne Centrum Sportu
w Niechobrzu dysponuje rów-
nież oświetlonym kortem teni-
sowym, wraz z możliwością
wypożyczenia rakiet do tenisa.
Opłata za kort tenisowy:

poniedziałek – piątek
– 8 zł za godzinę

sobota – niedziela
– 10 zł za godzinę

Wszelkie dodatkowe infor-
macje związane z funkcjono-
waniem siłowni, kortu oraz
możliwość rezerwacji godzino-
wej można uzyskać codzien-
nie w godzinach 12.00-20.00
w Lokalnym Ośrodku Kultury
RAZEM w Niechobrzu (budy-
nek przy rondzie) lub pod nu-
merem telefonu: 17 85 00 992.
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Kulturalnik

Gminne Turnieje Czytelnicze
„Polacy dla Europy” i „Ocaliæ od zapomnienia” to has³a gminnych turniejów czytelni-

czych, których organizatorami by³o Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowa-

cja” i Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. Turnieje trwa³y od wrzeœnia do

paŸdziernika br.

Oba turnieje skierowane były do
przedszkolaków, uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz szkół średnich,
działających na terenie Gminy Bogu-
chwała. Jako pierwszy odbył się turniej
„Polacy dla Europy” – o polskiej prezy-
dencji w Unii Europejskiej. Celem tego
konkursu było popularyzowanie wśród
dzieci i młodzieży wiedzy o Unii Euro-
pejskiej oraz polskiej prezydencji w Ra-
dzie UE, kształtowanie zainteresowań
uczniów problematyką europejską, in-
spirowanie i animowanie aktywności ar-
tystycznej wśród młodzieży szkolnej,

jako atrakcyjnej oferty wykorzystania
wolnego czasu.

Podsumowanie turnieju odbyło się

26 października w Pałacu Lubomirskich
w Boguchwale. Podczas imprezy finało-
wej można było wysłuchać prelekcji na
temat Unii Europejskiej, którą wygłosiła
Ewa Nowak-Koprowicz, pracownik Za-
kładu Europeistyki WSiZ, posłuchać
hymnu UE w wykonaniu chóru „Magda-
lenki” ze szkoły Podstawowej w Bogu-
chwale pod kierunkiem Magdaleny Ka-
mińskiej-Stącel, przy akompaniamencie
Grzegorza Ziobro. W muzyczną podróż
po różnych krajach Europy zabrał
wszystkich zgromadzonych zespół Zibi
Band pod kierunkiem Zbigniewa Stojka.

Wystąpiła również grupa teatralna z Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale
pod kierunkiem Barbary Żak.

Wyniki Gminnego Turnieju Czytel-
niczego „Polacy dla Europy” –
o polskiej prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej:
Quizie „Zgaduj Zgadula”:
I miejsce zdobyła Paulina Czapka ze
Zgłobnia (kl. V SP) – 40 punktów,
II miejsce Klaudia Michalik z Bogu-
chwały (kl. V „a” SP) – 38 punktów,
Ewelina Kozik z Boguchwały (kl. VI
„a” SP) – 38 punktów, Piotr Cioch ze
Zgłobnia (kl. IV SP) – 38 punktów
III miejsce zajęła Katarzyna Szczur
z Lutoryża (kl. VI SP) – 37 punktów.

W Gminnym Konkursie Plastycz-
nym pod hasłem „Polska prezy-
dencja w Unii Europejskiej” w ka-
tegorii wiekowej – uczniowie klas
I-III SP, I miejsce zdobyła Magdalena
Nieroda z kl. III SP w Woli Zgłobień-
skiej za pastele pt. „Dzieci Europy”,
II miejsce Martyna Winiarska z kl. II
SP w Woli Zgłobieńskiej za pastele
„Unia Europejska – kredki w jednym
pudełku”, III miejsce Adrian Pieprzak
z kl. II SP w Woli Zgłobieńskiej za pa-
stele pt. „Europejska podróż”. W ka-
tegorii wiekowej – uczniowie klas IV-
VI SP, I miejsce zdobyła Patrycja Ro-
dzoń z kl. IV SP w Zgłobniu za paste-
le pt. „Polska w Unii Europejskiej”,
II miejsce Monika Czyż z kl. VI SP
w Woli Zgłobieńskiej za pastele pt.
„Polska na czele Unii Europejskiej”,
III miejsce Kamila Paśkiewicz z kl.
IV SP w Lutoryżu za rysunek pt. „Pol-
ska prezydentura w UE”.

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.

Chór „Magdalenki” ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale śpiewa hymn UE.
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Ocaliæ od zapomnienia

W ramach drugiego turnieju odbyły
się dwa konkursy, plastyczny ph. „Gmi-
na Boguchwała pędzlem malowana”
i quiz ph. „Boguchwała kolebką kultury
i dziedzictwa narodowego”. Podsumo-
wanie tego turnieju odbyło się 17 listo-
pada w Miejskim Centrum Kultury w Bo-
guchwale. Podczas imprezy odbyła się
gawęda Stefanii Budy z Nosówki „O tym,
jak to dawniej bywało...”, koncert mu-
zyczny „Sami swojacy – nasi rodacy”,
występ zespołu „Boguchwałki” ze SP
w Boguchwale i kapeli „Kompanija” z Bo-
guchwały. W trakcie turnieju można było
obejrzeć wystawę prac plastycznych
wszystkich uczestników konkursu pn.
„Gmina Boguchwała pędzlem malowa-
na”, były także stoiska regionalnych li-
teratów i artystów-plastyków oraz degu-
stacja „Regionalnych smaków i aroma-
tów”, przygotowanych przez TKKKR
w Boguchwale.

Wyniki Gminnego Turnieju Czytel-
niczego „Ocalić od zapomnienia”:
Konkurs plastyczny podzielony był
na 3 kategorie, w których komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców:
Kategoria pierwsza, Przedszkolaki
i kl. I-III:
I miejsce – Oliwia Gierlak, kl. III SP
w Woli Zgłobieńskiej, kolaż „Pomnik
Pomordowanych na ścieżkach”
II miejsce – Martyna Klimasz, kl. III
SP w Woli Zgłobieńskiej, pastele
„Leśniczówka”
III miejsce – Weronika Błażej, kl. II
SP w Racławówce, kolaż „Kościół
w Zabierzowie”
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:

Izabela Krupa, kl. III SP w Zarzeczu,
pastele „Kapliczka z figurką Chrystu-
sa w Boguchwale”
Oliwia Wolan, 5 lat Przedszkole
w Boguchwale, ilustracja „Kościół
w Boguchwale”
Sylwia Bastrzyk, kl. III SP w Mogiel-
nicy, kolaż „Grunwald”

Kategoria druga, Klasy IV-VI:
I miejsce – Izabela Krupa, kl. IV SP
w Lutoryżu, akwarele „Leśny zaką-
tek na rowerowym szlaku Bogu-
chwały”
II miejsce – Gabriela Mackiewicz, kl.
IV, MCK w Boguchwale, pastele „Or-
lik w Boguchwale”
III miejsce – Rafał Banaś, kl. V SP
w Woli Zgłobieńskiej, ilustracja „Do-
mek Myśliwski – Wola Zgłobieńska”
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Klaudia Krok, kl. IV, MCK w Bogu-
chwale, pastele „Cmentarz w Bogu-
chwale”
Klaudia Krok, kl. IV, MCK w Bogu-
chwale, pastele „Straż Pożarna
w Boguchwale”
Paweł Ruszała, kl. V SP w Lutoryżu,
pastele „Z wizytą u Lubomirskich”

Kategoria trzecia, Klasy I-III Gimna-
zjum i LO:
I miejsce – Dominika Bury, kl. I Gim-
nazjum w Boguchwale, akwarele
„Widok na pałac od strony działek”
II miejsce – Dominika Kut, kl. III Gim-
nazjum w Boguchwale, akwarele
„Kościół w Boguchwale”
III miejsce – Karolina Paśko, kl. III
Gimnazjum w Boguchwale, czarna
akwarela „Widok na Plac Targowy
w Boguchwale”

Kulturalnik

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
Gabriela Stawarz, kl. III Gimnazjum
w Boguchwale, akwarele „Kaplicz-
ka na ulicy Grunwaldzkiej w Bogu-
chwale”
Monika Opalińska, kl. I Gimnazjum
w Boguchwale, akwarele „Kościół
w Boguchwale”
Aneta Sułkowicz, kl. III Gimnazjum
w Boguchwale, akwarele „Liceum
w Boguchwale”

Wyniki quizu:
I miejsce – Weronika Worek, kl. V SP
w Mogielnicy
II miejsce – Magdalena Maciej, kl.
VI SP w Racławówce
III miejsce – Klaudia Kawa, kl. V SP
w Mogielnicy
Wyróżnienia otrzymały:
Aleksandra Rzepka, kl. V SP w Mo-
gielnicy
Gabriela Stawarz, kl. III Gimnazjum
w Boguchwale
Gabriela Gajda, kl. VI SP w Racła-
wówce

Opracowała Aneta Pyza
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Kulturalnik

– podróż
milczysz, stwarzasz świat w siedem dni
później odchodzisz – dobry pasterz

– mówią
inni

całując ramiona powtarzasz, że gaj oliwny

Anna Kudeła – ma 27 lat i mieszka w Woli Zgłobieńskiej. Ukończyła police-
alne Studium Medyczne i na co dzień pracuje w Domu Opieki Społecznej
dla Kombatantów w Rzeszowie. Ważnym elementem j ej życia jest pisanie.
To sposób na pokazanie emocji oraz spostrzeżeń. Czasami forma reakcji
na sytuację, albo spotkanego człowieka. Inspiracją dla jej wierszy są ludzie,
fotografie lub książki. Niekiedy pisanie przychodzi jej z łatwością. Słowa
same wtedy płyną na elektroniczny papier. Czasami jednak długo pozo-
stają nieuchwytne. Aż do czasu, gdy nie mogą się już dłużej opierać napły-
wającej wenie. Słowa układane w wiersze z reguły trafiają pod oko przyja-
ciół – poetów. Później natomiast wędrują na portale poetyckie. Dzięki jednemu z nich wiersze
Ani znalazły się w tomiku „Furtka”. A było to wspólne dzieło dziesięciu obcych osób, które na
zawsze połączyła wirtualna przestrzeń. Ulubione motto Ani jest autorstwa Daniela Tomczyka
i brzmi: „nie interesuje mnie to, co mówisz, ciekawi mnie to, o czym milczysz”.

Wiersze Anny Kudeli

jest w zasięgu naszych dłoni –
złożonych w modlitwie dziękczynnej

przebytej drogi – gdzie kot spragniony
pieszczot pada oszukany

w przeciągu słów zaciskając
kobietę bez talii

Kalendarz wydarzeń
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Listopad
– Spotkanie Andrzejkowe zespołów działających przy MCK w Bogu-
chwale
Grudzień
– Spotkanie mikołajkowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

Grudzień
– 10.12.2011 r. – warsztatowe spotkanie ze sztuką tworzenia oryginal-
nych dekoracji świątecznych pod kierunkiem Urszuli Wierzbickiej, Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych w Boguchwale
– Dyskusyjny Klub Książki – Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Bogu-
chwale, filia w Mogielnicy
– Bibliotekarze dzieciom – czytanie bajek dzieciom
– Spotkanie Mikołajkowe w ramach cyklu spotkań „Dwa kwadranse
w bibliotece” – filia w Lutoryżu
– „Spotkania z książką i nie tylko” – cykl zebrań dla młodzieży, filia
w Lutoryżu
– Uroczyste zakończenie Akademii e-seniora, filia w Racławówce
– Spotkania młodych twórców, filia w Nosówce

Lokalny Oœrodek Kultury

w „Razem” Niechobrzu

Grudzień
– Mikołajki
– Wigilia dla samotnych i ubogich

Lokalny Oœrodek Kultury

„Wspólnota” w Zg³obniu

Grudzień
– „Magiczna Noc Wróżb Andrzejkowych” – zaba-
wa andrzejkowa
– „Wizyta św. Mikołaja” – zabawa dla dzieci połą-
czona z rozdaniem paczek w Racławówce
– Kiermasz ozdób świątecznych
– „Gminne Spotkanie Wigilijne „Wszyscy razem”
– dla organizacji społecznych działających na te-
renie gminy, kiermasz ozdób świątecznych – sala
gimnastyczna w SP w Zgłobniu
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A jeszcze opisze moją wieś rodzinną
Przez Racławówkę Lubcza rzeka płynie
Kto idzie czy jedzie tej wsi nie ominie
W mojej wsi kochanej pięknie jest dokoła
Jest tam piękny dom bezdomnych
Jest tam zbiorcza szkoła
Wszystkim Racławianom tu się dobrze wiedzie
A kto w to nie wierzy niech do nas przyjedzie
Pan Komendant Straży we wsi gospodarzy
I wszystko jak bieży od niego zależy
W jego straży służą chłopcy malowani
Z całej Racławówki sami wybierani

Ku pamięci. Rok 2011
W trzydziestą trzecią rocznicę wyboru
Polaka na Papieża
Gdzie tylko ziemia jest jaka
Tam zawsze wczoraj czy dziś
Ślad się zaznaczył Polaka
Czyn jego lub myśl
A ten się w Polsce urodził
Z krakowskiej ziemi pochodził
Lecz z mądrości zasłynął po świecie
A gdy spoczął w grobie
Naród chodzi w żałobie
Niby smutne po Ojcu swym dziecię

Kulturalnik

– miękką jak na porę nocy przystało –
kruszącą chleb.

– granica

przydałoby się rozrzedzić krew

zrozumieć stan nieważkości
piasku

w figurze jabłka
mokrymi dłońmi odsłaniać
jedno z tych ślepych dzieci

(chodź)
jeśli się zrobi ciemno.

– z rozmów

[kiedyś cię jeszcze szukałam
w przedwojennych tramwajach

i chlebie ukrytym
pod brudną kurtką]

przyczyniłeś się do nowego – otwarcia na oścież
drzwi w czterdziestym roku

mijanych twarzy zza szyb –
nakładanych cieni szyn pośrodku cegielnianego
raju – rodzącego maki pomiędzy

wolność nabierała kształtu młodej kobiety

– gdy nie patrzysz
[w Berlinie znów śnieg]

widziałeś tą kobietę?
– nacierała ciało tym samym syropem co Anna
pachniała dalekimi wyspami i magnolią

trzymała w dłoni wilgotną ziemię – matkę
wypełniając brzegi wyschniętego koryta
podniebienia

minęło kilka lat
a ja mgłą osiadam na tłustych ramionach
drżących niezdarnie

[nad utraconym latem]

– lutomierska

– w jej domu były bielone ściany kilka lat
nakładanych na siebie sprawiło iż pękały pod
wpływem dotyku chropowatość wdzierała się
znacząc linie dawnego życia zastygłe na
starej wędzarni zbutwiałe królicze łapki
fałdami zwisały szczęściem rdzawym

z naprzeciwka przy drewnianej umywalce
pobłyskiwało nagie ciało kobiety przesadnie
dbającej o czystość ukrytej w starych kufajkach
wbitych na gwoździach – mówiono wtedy o garderobie
siennej i drzwiach niedomykających się zimą
widniały słoje desek świata, który zamykał
się długością korytarza.

Maria Łuszczyńska – mieszka w Racławówce, ma 88 lat.  Napisała do redakcji: Czytam
„Wiadomości Boguchwalskie” od deski do deski, wyczytałam: piszcie do nas i odważyłam
się napisać.
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Wydawnictwa/Sport

Od kilku tygodni trwaj¹ zma-
gania w rozgrywkach siat-
karzy i siatkarek. Bie¿¹cy
sezon jest jak na razie uda-
ny dla wszystkich zespo³ów
SST Lubcza Rac³awówka,

wystêpuj¹cych w ligach
Podkarpackiego Wojewódz-
kiego Zwi¹zku Pi³ki Siatko-
wej. III – ligowe siatkarki
zajmuj¹ drugie miejsce w ta-
beli, a IV-ligowi siatkarze

równie¿ s¹ wiceliderem
swojej grupy.

Dzięki inicjatywie dyrektor SP w Lu-
toryżu Aliny Ladzińskiej powstał zespół
redakcyjny złożony
z uczniów byłej już klasy
szóstej.

W ciągu kilku miesię-
cy ciężkiej pracy ucznio-
wie opracowywali zebra-
ny wcześniej materiał,
dodatkowo wzbogaca-
jąc go o wspomnienia
mieszkańców Lutoryża
o księdzu Przystasiu.

Wstępny zarys książ-
ki pojawił się pod koniec
czerwca, a w trakcie wa-
kacji dokonana została
jej merytoryczna korek-
ta, którą przeprowadziły
Alina Ladzińska i Marta Ryba.

¯ycie ksiêdza Kanonika

Książka zatytułowana „Ksiądz Cze-
sław Przystaś – z Niewodnej do Lutory-
ża” zawiera pięć rozdziałów, które poru-
szają najważniejsze fakty z życia księdza
Kanonika. Praca wzbogacona jest dużą
ilością zdjęć i wspomnień. Dzięki uprzej-

mości Marty Ryby w pracy znalazły się
wiersze i listy uczniów, które w całości

poświęcone zostały oso-
bie naszego patrona.

Niezwykle emocjo-
nalny jest trzeci rozdział,
w którym przedstawiona
została twórczość księ-
dza Czesława, pokazują-
ca jego barwną duszę
i niezwykły talent mu-
zyczny.

Osobiste
pami¹tki

Samorząd Uczniow-
ski Szkoły Podstawowej
w Lutoryżu serdecznie

dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania tej publikacji, tym, którzy
poświęcili swój czas dzieląc się swymi
wspomnieniami, a także tym, którzy
przekazali często niezwykle osobiste
pamiątki związane z osobą księdza Cze-
sława Przystasia.

Szczególne podziękowania Samo-
rząd Uczniowski kieruje na ręce dyrek-
tor Aliny Ladzińskiej, która nie tylko czu-

„CZES£AW PRZYSTAŒ
– Z NIEWODNEJ DO LUTORY¯A”

Pomys³ powstania ksi¹¿ki dotycz¹cej osoby ksiêdza

Czes³awa Przystasia zrodzi³ siê kilka lata temu i by³
œciœle powi¹zany z projektem nadania Szkole Podsta-
wowej w Lutory¿u imienia jej by³ego proboszcza luto-

ryskiej parafii.

wała nad całym projektem, ale także
w zasadniczy sposób przyczyniła się do
pozyskania wielu cennych materiałów,
a także radzie rodziców naszej szkoły
i Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gmi-
ny Boguchwała za sfinansowanie nasze-
go wydawnictwa.

Życzymy wszystkim, którzy ją prze-
czytają, by była ona źródłem wiedzy, któ-
ra pozwoli choć na częściowe poznanie
osoby wybitnego człowieka, jakim był
ksiądz Czesław Przystaś – patron Szko-
ły Podstawowej w Lutoryżu.

Łukasz Gajdek
opiekun SU w Lutoryżu

Sezon siatkarski w pełni

W ramach jubileuszu 550-lecia pa-
rafii Boguchwała została wydana
książka pt. „Cmentarz parafialny w Bo-
guchwale: przewodnik historyczny”
autorstwa Sławomira Wnęka i Rafała
Białoruckiego. Publikacja zawiera
sześć rozdziałów, do tekstu dołączo-
ny został materiał ikonograficzny:
mapa Boguchwały z połowy XIX wie-
ku oraz fotografie. (ze wstępu)

Debiutant z ambicjami

W tegorocznym sezonie IV ligi męż-
czyzn zadebiutował zespół Lubczy. Be-
niaminek skompletował solidny, do-
świadczony zespół i już pierwsze mecze
pokazały, że będzie się liczył w lidze.
W swojej grupie eliminacyjnej przegrał
jak na razie tylko jeden mecz. Było to
wyjazdowe starcie ze Stalą Mielec. W po-
zostałych meczach ekipa dowodzona
przez Grzegorza Masłowskiego wygry-
wała dosyć pewnie. Większych szans
nasi siatkarze nie pozostawili zespołom
LUKS Kamień, Gimbrzeg Białobrzegi
i Anilana II Rakszawa. Najtrudniej zwy-
cięstwo przyszło w Sędziszowie, gdzie

tamtejsza Tęcza postawiła trudne warun-
ki, ale przegrała 1:3. Ekipa z Racławów-
ki znajduje się na drugim miejscu w gru-
pie II i traci tylko jedno oczko do lideru-
jącego SKSu Dukla. Warto wspomnieć,
że dwa najlepsze zespoły awansują do
finału IV ligi, który wyłoni przyszłych trze-
cioligowców.

Trzymaj¹ poziom
Coraz bardziej ugruntowaną pozy-

cję na siatkarskiej mapie Podkarpacia
mają III-ligowe siatkarki Lubczy. W mi-
nionym sezonie drużyna ta zajęła trze-
cie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Ten se-
zon dla podopiecznych Alicji Nerc na
razie jest równie udany. Ekipa z Racła-
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BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Sportowa)
6. Sklep wielobranżowy M. 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 można kupić
„Wiadomości 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)

Sport/Og³oszenia

wówki wygrała pięć, z sześciu rozegra-
nych do tej pory meczy. Zawodniczki
Stowarzyszenia bez zdobytego seta po-
zostawiły renomowane zespoły tj. AZS
Rzeszów, Sanoczanka Sanok, a także
Wisłoka Dębica i KPS Nowa Dęba. Je-
dyny punkt z hali w Kielanówce, gdzie
Lubcza rozgrywa swoje mecze, wywiózł
w inauguracyjnym meczu team Stali
Mielec. Jak na razie receptę na naszą
ekipę znalazł jedynie zespół Polonii
Przemyśl. Mecz rozgrywany w hali Prze-

myskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
był bardzo emocjonujący. Ekipie z Ra-
cławówki zabrakło dwóch piłek, aby
wygrać ten mecz w stosunku 3 do 1.
Ostatecznie jednak gospodynie niesio-
ne dopingiem licznie przybyłych kibi-
ców przechyliły szalę zwycięstwa na
własną korzyść. Lubczę w tabeli wy-
przedza jedynie UKS I LO Łańcut. Wy-
daje się, że ten zespół jest jednak poza
zasięgiem wszystkich innych, bo do tej
pory nie stracił nawet seta!

Inauguracja rozgrywek
IV ligi szachowej

Rozpoczê³y siê rozgrywki IV ligi szachowej strefy rze-

szowsko-kroœnieñskiej rozgrywane w ramach Dru¿yno-
wych Mistrzostw Polski Seniorów.

W rozgrywkach uczestniczyło 24 drużyny. Drużyny zostały podzielone na 2 gru-
py: gr. A rzeszowska i gr. B: krośnieńska. W każdej grupie gra 12 drużyn. Mecze są
rozgrywane systemem kołowym na dystansie 11 rund z czasem namysłu 1 godzina
na zawodnika. W grupie A tychże rozgrywek uczestniczy po raz kolejny I drużyna
SST Lubcza Racławówka.

Inauguracja rozgrywek
Rozgrywki zainaugurowano 25.09.2011 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Staroni-

wa” – filia w Zwięczycy, kiedy to rozegrano pierwsze trzy rundy. Początek rozgrywek
był dla drużyny dość udaney, gdyż uzyskała remis z RKSz – Rzeszów II i zdołała
zremisować z silną drużyną RKSz – Rzeszów. Po trzech rundach drużyna zgromadzi-
ła 4 pkt. meczowe i zajmowała bardzo dobre III miejsce. Następny zjazd drużyn IV ligi
miał miejsce 09.10.2011 r. również w Osiedlowym Domu Kultury „Staroniwa” – filia
w Zwięczycy (obecnie Rzeszów), gdzie rozegrano kolejne III rundy. Okazały się one
niezbyt udane, gdyż w IV rundzie drużyna SSt-Lubcza Racławówka przegrała dość
pechowo 2,5 : 3,5 z Wisłoką Dębica, w V wygrała 5:1 z drużyną KS – SP 1 Leżajsk,
zaś w 6 wysoko uległa silnej drużynie Gryf Dębica. Z dorobkiem 6 pkt. meczowych
drużyna zajmuje obecnie VII miejsce. O wynikach rozgrywek i ostatecznej klasyfikacji
poinformuje Państwa w kolejnym numerze w „Wiadomościach Boguchwalskich”.

Piotr Oleszczuk, kapitan drużyny

M³odzie¿ te¿ siê liczy
Od kilku lat Stowarzyszenie posiada

drużynę młodzieżową siatkarek. W sezo-
nie 2011/12 Lubcza występuje w lidze ju-
niorek. Młode zawodniczki z Racławówki
ciągle liczą się w walce o awans ze swojej
grupy, do finałów. O ile u siebie zespół ten
prezentuje się bardzo dobrze, o tyle na
wyjazdach stracił już sporo punktów. Sytu-
acja w tabeli nie jest łatwa, bo trzeba wy-
przedzić któryś z dominujących zespołów:
Karpaty Krosno lub Sanoczanka Sanok.
Obie te drużyny radzą sobie całkiem do-
brze, więc zadanie chyba bardzo trudne.
Lubcza przede wszystkim musi wygrać nie-
mal wszystkie pozostałe spotkania I rundy.

Amatorzy dopiero

ruszaj¹
Po raz siódmy z rzędu rozgrywki roz-

poczęli siatkarze-amatorzy rywalizujący w
Boguchwalskiej Amatorskiej Lidze Siat-
kówki. Nowy sezon wystartował stosun-
kowo niedawno, bo 28 października.
W tegorocznych rozgrywkach weźmie
udział 24 ekipy. Rywalizacja podobnie jak
w poprzednim sezonie toczyć się będzie
w dwóch ligach. Już pierwsze mecze do-
starczyły wielu emocji, co na pewno zwia-
stuje interesujący sezon. Dobrze ligę roz-
począł obrońca tytułu – Drinkteam Rze-
szów, który pokonał ambitnego beniamin-
ka – Geberit Rzeszów i został pierwszym
liderem I ligi.

To jeszcze nie koniec
Sezon siatkarski dopiero, co się roz-

kręcił, a najważniejsze rozstrzygnięcia
jeszcze przed nami. Oferta Stowarzysze-
nia Lubcza dla kibiców siatkówki z tere-
nu gminy jest coraz szersza, a Racła-
wówka staje się coraz bardziej rozpozna-
walna wśród liczących się ośrodków
tego sportu w naszym regionie.

Maciej Dziedzic
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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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Og³oszenia



Termin składania wniosków: od 14 listopada 2011 r. do 13 grudnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

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 „Odnowa i rozwój
wsi”:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. 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 „Odnowa i rozwój
wsi” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę
Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. 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
„Odnowa i rozwój wsi” w 2011 r. wynosi 2 178 304,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy
trzysta cztery złote 00/100).

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
„Odnowa i rozwój wsi”

3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej
według lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 BOGUCHWAŁA (pokój 118) w godzinach od 9.00-17.00 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 7.30-15.30, tel. 17 86 70 119

3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 85 03
914 wew. 47

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

„Odnowa i rozwój wsi”
za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza



Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków: od 14 listopada 2011 r. do 13 grudnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

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 „Małe projekty”:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” ,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. 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 „Małe projekty”
przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty” przez Lokalną Grupę Działania
udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. 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 „Małe
projekty” w 2011 r. wynosi 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

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
„Małe projekty”.

3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według
lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 BOGUCHWAŁA (pokój 118) w godzinach od 9.00-17.00 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 7.30-15.30, 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 7.30-15.30, tel. 17 85
03 914 wew. 47

Zarząd Województwa Podkarpackiego

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie

„Małych projektów”,

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Trygon - Rozwój i Innowacja”

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza




