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Gdzie można
otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”
BOGUCHWAŁA:

5. Sklep nr 8 (GS)

1. Pawilon Handlowy

6. Lokalny Ośrodek Kultury

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. Lokalny Ośrodek Kultury
LUTORYŻ
1. Sklep p. Lib
2. Lokalny Ośrodek Kultury
3. Sklep nr 3 (GS)
4. 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)
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1. Sklep „Mini-Max”

•

Trwają prace na stadionie w Mogielnicy

7

2. Sklep nr 11 (GS)

•

Nowa sala w Przedszkolu w Boguchwale

7

3. Lokalny Ośrodek Kultury

•

Spotkanie z Małżonką Prezydenta RP Anną
Komorowską

8

•

Nowa linia MKS

8

•

Eurowybory
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•

Obchody 3 Maja
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2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12)

Spis treści

ZGŁOBIEŃ

NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko kolo LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury
RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej

Informacje

2. Sklep nr 6 (GS)

•
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Ekshumacja poległych żołnierzy

10

3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep p. Dominika Książek
KIELANÓWKA

Szkoła

1. Delikatesy GS

•

Konkurs Wesołego Alleluja

12

2. Lokalny Ośrodek Kultury

•

Superumysł y

13

•

Sukces Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym
18

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzyska 1)

Kronika
•

Kapliczki w Niechobrzu – cd.
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Z Kalendarza
Burmistrza...
2.04 – spotkanie z dyrektorem
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
3.04 – spotkanie z projektantami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kielanówka-Racławówka”
3.04 – spotkanie z inwestorem
z Niemiec
7.04 – spotkanie z przedstawicielami TBS
15.04 – spotkanie z dyrektorem
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Stanisławem Stachurą
22.04 – udział w posiedzeniu
rady Lokalnej Grupy Działania
„Trygon” – Rozwój i Innowacja
23.04 – spotkanie z prezesem
zarządu oddziału Boguchwała
Związku Nauczycielstwa Polskiego
24.04 – LI Sesja Rady Miejskiej
w Boguchwale
24.04 – posiedzenie zgromadzenia Związku Gmin Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa
25.04 – udział w szkoleniu Obrony Cywilnej zorganizowanym
przez Wojewodę Podkarpackiego
25.04 – spotkanie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego
3.05 – uroczystości 223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go
Maja w Boguchwale
4.05-8.05 – udział w wyjeździe studyjnym do Saarbrücken
w Niemczech w ramach projektu „Partnerstwo polsko-niemieckie szansą rozwoju i wymiany
doświadczeń
przedsiębiorstw
z Boguchwały” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
15.05 – udział w uroczystej gali  
Konkursu dla samorządów „Dobry klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej w Warszawie

Relacja z sesji
24 kwietnia 2014 roku odbyłą się
LI/2014 Sesja Rady Miejskiej w
Boguchwale
Na sesji radni podjęli uchwały dotyczące:
1. Udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,
2. Zmiany budżetu na 2014 rok,
3. Zmiany wieloletniej prognozy
finansowej,
4. Zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” umowy,
5. Likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Mogielnicy,
6. Określenia wysokości opłaty
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych
przez gminę,
7. Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale,
8. Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kielanówce,
9. Przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
10. Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Boguchwale, Lutoryżu, Zarzeczu,
11. Wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk, a także grzebowisk,
12. Zgody
na
wydzierżawienie
działek położonych w Racławówce,
13. Wyrażenia zgody na wynajęcie  
pomieszczeń w budynku położonym w Zgłobniu,
14. Dokonanie zamiany nieruchomości,
15. Wyboru Rady Kultury przy
Miejskim Centrum Kultury w
Boguchwale,
16. Przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości
stanowiących
własność gminy.
Ponadto radni przyjęli sprawozdania:
• Sprawozdanie z działalności
MOPS oraz potrzeb w zakresie
lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej.
• Sprawozdanie - ocena zasobów
pomocy społecznej w oparciu o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

•

•

Sprawozdanie - informację z
działalności Centrum Promocji
Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała sp. z o.o.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za
rok poprzedni.  

Maria Drąg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Boguchwale, przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki
za rok 2013 wraz z informacją o
realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych oraz sprawozdanie w zakresie wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przedstawiła ocenę
zasobów pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje zadania
własne gminy oraz zadania zlecone
z zakresu polityki społecznej, do
których w szczególności  należy zaliczyć: pomoc społeczną, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, prowadzenie postępowań wobec
dłużników alimentacyjnych, dodatki
mieszkaniowe, stypendia socjalne i
zasiłki szkolne, pomoc de minimis dla
pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników, realizację  
programów   osłonowych gminnych
i resortowych oraz projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogółem MOPS w 2013 roku wydatkował kwotę 7 114 208 zł, w tym z
dotacji Wojewody Podkarpackiego
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej - 6 225 954 zł, z budżetu Gminy -  684 106 zł oraz 165
825 zł ze środków EFS.
Pomoc społeczna pełni funkcję
wspomagania osób i rodzin w rozwiązywaniu trudności życiowych,
umocnieniu roli rodziny, a także
ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo socjalne najsłabszym,
dlatego też działania priorytetowe obejmują: zabezpieczenia
niezbędnych potrzeb dla mieszkańców gminy, zapewnienie środków na świadczenie usług opiekuńczych oraz   umieszczenia w
domach pomocy społecznej dla
osób, które ze względu na stan
zdrowia wymagają pomocy i opieki całodobowej. W miarę potrzeb
uruchamianie programów osłonowych mających na celu ochronę poziomu życia mieszkańcom
i zabezpieczenia środków na realizację tych programów. Ważnym
zadaniem gminy jest również po-
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zyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z
programów resortowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
na poprawę infrastruktury społecznej i łagodzenia obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podczas sesji przedstawione
zostało sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2013
roku. Wartość środków przekazanych organizacjom NGO wyniosła
1 492 200,90. Najwięcej środków
zostało przekazanych z budżetu
gminy na dofinansowanie zadań z
zakresu oświaty. Dotację w wysokości blisko 832 tys. zł otrzymało
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty
Gminy Boguchwała na prowadzenie 8 oddziałów przedszkolnych.
W ramach działań na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, dziewięć klubów sportowych z terenu
gminy otrzymało łącznie 250 tys.
zł. Dofinansowaniem zostały objęte również działania na rzecz
doskonalenia systemu szkolenia
oraz organizacja „III Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2013”,
w którym wzięło udział ponad 250
zawodników.
Blisko 200 tys. zł zostało przekazane na działalność jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych i
85 tys. zł Polskiemu Komitetowi
Pomocy Społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy. Środki w wysokości
40 tys. przekazano także na prace
związane z ochroną i konserwacją
dóbr kultury. Z tej puli sfinansowano prace konserwatorskie przy
polichromii w zabytkowym kościele
parafialnym w Boguchwale, a także
renowację okien i drzwi oraz wykonanie odwodnienia fundamentów
w zabytkowym budynku wikarówki
kościoła w Zgłobniu.
Dofinansowaniem zostały objęte również wydarzenia i imprezy kulturalne. Wśród nich znalazły
się: warsztaty malarskie, pokazy
taneczne, zlot zabytkowych samochodów, „Maraton rozmaitości - z
tradycją w nowoczesność” w Woli
Zgłobieńskiej, natomiast podczas VI
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Zamek Braciano”
we Włoszech swój dorobek folklorystyczny” i dalej reszta zadania  zaprezentowało Towarzystwo Kobiet
Krzewienia Kultury Regionalnej oraz
zespół „Kompanija”. Szczegółowe
informacje dotyczące współpracy
Gminy Boguchwała z organizacjami
pożytku publicznego można odnaleźć na stronie internetowej www.
boguchwala.pl w zakładce organizacje
pozarządowe/zrealizowane
programy współpracy.
UM

10 lat w Unii Europejskiej
1 maja 2014 roku obchodziliśmy dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem do Unii
państwo polskie stanęło przed szansą podjęcia przemian strukturalnych, dzięki którym w założeniu miało dojść do zmniejszenia istniejących dysproporcji w odniesieniu do bardziej rozwiniętych państw członkowskich. Możliwość korzystania z finansowych
instrumentów europejskiej polityki regionalnej, w szczególności
funduszy strukturalnych, stała się jedyną w swoim rodzaju okazją na zniwelowanie nierówności rozwojowych.
Tym samym pojawiła się również
szansa dla samorządów terytorialnych do wzięcia udziału w tym procesie. Szczególnie dotyczy to gmin z
uwagi na to, że to one są jednym z
głównych podmiotów, które kreują
i realizują politykę rozwoju. Gmina Boguchwała od początku bardzo
mocno angażowała się w pozyskiwanie środków finansowych z programów unijnych. Liczby mówią same
za siebie - 76 projektów o całkowitej
wartości blisko 70 mln zł, które zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi,
poprawę środowiska naturalnego,  
aktywizację społeczną, edukację,
modernizację infrastruktury oraz
współpracę międzynarodową.

Rozwój infrastruktury
Pierwsze inwestycje unijne realizowane w naszej gminie koncentrowały się na modernizacji infrastruktury
drogowej i komunalnej. Z programów
SAPARD i ZPORR wybudowano sieci
kanalizacyjne w Mogielnicy, Lutoryżu, Kielanówce i Zgłobniu. W 2009
roku, z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, zmodernizowano stację
uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz wybudowano kanalizację
sanitarną w Niechobrzu i Zgłobniu.
Jednak największym projektem rozbudowy infrastruktury wodociągowej,
był realizowany przez spółkę GOKOM, w ramach którego zmodernizowano stację uzdatniania wody w
Lutoryżu, pompownie w Racławówce
i Mogielnicy. Wartość tej inwestycji
to ponad 8 mln zł.

Stacja Uzdatniana Wody - Lutoryż

Dzięki pozyskaniu unijnych funduszy zrealizowano także inwestycje drogowe. Modernizacją zosta-

Droga powiatowa Boguchwała-Niechobrz

ły objęte zarówno drogi gminne i
powiatowe, gdzie oprócz remontu
nawierzchni powstały nowe chodniki. Największą inwestycją drogową
była niewątpliwie przebudowa drogi
powiatowej Boguchwała-Niechobrz,
która pochłonęła ponad 6,4 mln, z
czego 2,8 mln stanowiły środki gminy. Dodatkowo w ramach rozwoju
infrastruktury, w 2009 roku na basenach kąpielowych w Boguchwale
zainstalowano kolektory słoneczne.

Oświata
W ramach europejskiego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie gminy zrealizowano projekty,
dzięki którym wsparty został proces
edukacyjny dzieci i młodzieży. Utworzono 5 nowych punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, które zostały wyposażone w potrzebny
sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo w punktach prowadzone były zajęcia językowe i korekcyjne. Dzięki środkom unijnym w
wysokości 280 tys. zł w Kielanówce
utworzono nowy oddział przedszkolny i objęto wsparciem wszystkich
podopiecznych. W wyniku realizacji
projektu przybyło 15 nowych miejsc
przedszkolnych. Obecnie realizowany jest projekt „Przedszkole dla
wszystkich”, w ramach którego utoworze zostaną dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im.
Dokończenie na str. 6
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Jana Pawła II w Mogielnicy. Ponadto
we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, zorganizowano
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z
zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych
oraz informatyki. Zajęcia te były w
całości finansowane ze środków Unii.
Projekt o podobnym zakresie zrealizowano także w latach następnych.
Ponad 500 uczniów z klas I-III szkół
podstawowych wzięło udział w dodatkowych zajęciach logopedycznych,
wyrównawczych z czytania i pisania,
a także gimnastyki korekcyjnej. Gmina Boguchwała zakupiła ponad 800
pomocy naukowych i dydaktycznych
dla wszystkich szkół biorących udział
w projekcie. Z europejskich funduszy
skorzystali także boguchwalscy licealiści, którzy oprócz zajęć wyrównujących z przedmiotów humanistycznych i ścisłych, mogli wziąć udział w
warsztatach grafiki komputerowej i
fotografii cyfrowej.
Fundusze unijne zostały wydatkowane także na rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.
W Lutoryżu ukończona została sala
gimnastyczna, a szkoły w Zgłobniu, Nosówce, Niechobrzu, Woli
Zgłobieńskiej i Boguchwale zostały
poddane termomodernizacji. Już w
tym roku zostanie oddana do użytku nowa sala gimnastyczna wraz z
wyremontowanym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
oraz salą gimnastyczną Zespołu
Szkół. Środki na inwestycje o wartości ponad 2 mln zł pochodzą z
budżetu gminy oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota otrzymanego dofinansowania
to blisko 1 mln zł.

Kultura, sport, turystyka
Środki Unii Europejskiej wspomogły także upowszechnianie kultury
na terenie Gminy Boguchwała. Z
programów PROW i RPO wykonane zostały remonty i termomodernizacje domów ludowych w Woli
Zgłobieńskiej, Kielanówce, Nosówce, Zgłobniu, Lutoryżu i Zarzeczu.
Ośrodki kultury zyskały także nowe
wyposażenie. Obecnie trwają prace przy wykończeniu dwóch budynków – w Lutoryżu   i Racławówce.  

Dom Ludowy - Racławówka

W Lutoryżu oprócz świetlicy, szatni,
kuchni oraz sali tanecznej znajdzie
się również garaż OSP. Natomiast
mieszkańcy sołectwa Racławówka,
będą mogli korzystać z sali wielofunkcyjnej, zaplecza kuchennego,
a także sal zajęciowych. Powierzchnia użytkowa budynku w Racławówce to ponad 600 m².

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji
– Niechobrz

Ponad 1,6 mln zł wyniósł koszt
przebudowy stadionu w Niechobrzu
i przekształcenie terenu w Gminne
Centrum Sportu i Rekreacji. Realizacja inwestycji przyczyniła się do
wzrostu zainteresowania formami
aktywnego wypoczynku. Oprócz
rozgrywek piłkarskich, na terenie
GCSiR organizowane są zawody pożarnicze, wyścigi rowerowe i imprezy kulturalne. W budynku Centrum
funkcjonuje siłownia i sala fitness,
a miłośnicy tenisa mają do dyspozycji kort. Dla amatorów aktywnego
spędzania czasu oraz turystów, w
centrach każdej miejscowości naszej gminy, zamontowano tablice
informacyjne ułatwiające poruszanie się po ścieżkach i atrakcyjnych
miejscach gminy.

Biorąc pod uwagę postępującą
cyfryzację życia codziennego Gmina Boguchwała pozyskiwała środki
na projekty informatyczne. Celem
projektu „Elektroniczna Gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich” było wdrożenie
kompleksowego systemu e-usług
publicznych poprzez dokończenie
tworzenia platformy sprzętowo-programowej e-administracji w gminie
Boguchwała oraz utworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu i usług administracji. Najnowszy projekt „Wyrównywanie szans
mieszkańców Gminy Boguchwała
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” przewiduje zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
oraz dostawę usług internetowych
dla osób i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej oraz
osób niepełnosprawnych. Powstanie
także 12 świetlic znajdujących się
w placówkach oświatowych gminy
wyposażonych w 160 komputerów.

Rewitalizacja
Po sześciu latach od nadania Boguchwale praw miejskich rusza jedna
z największych inwestycji w historii
gminy. Działania samorządu, doprowadziły do pozyskania środków
finansowych na budowę miejskiego
rynku w Boguchwale.
Projekt obejmie kompleksową
przebudowę terenu byłego gospo-

Aktywizacja
Władze samorządowe kładą specjalny nacisk na aktywizację zawodową mieszkańców. Dzięki pozyskaniu
środków unijnych zrealizowano projekty, w ramach których przeprowadzono m.in. kursy prawa jazdy kategorii „C” i „C+E”, kursy obsługi kasy
fiskalnej i komputera.
Realizacja przez Urząd Miejski w
Boguchwale projektu „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” z budżetem w wysokości 1 mln
zł, stworzyła osobom bezrobotnym
możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu, finansowanego w 100% przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzone zostały szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia
spółdzielni, uczestnicy uzyskali pomoc
w tworzeniu biznes-planów oraz środki
na zakup wyposażenia. W efekcie realizacji projektu, w Boguchwale powstały
cztery spółdzielnie socjalne.

Budowa miejskiego rynku - Boguchwała

darstwa rolnego. Centralny punkt
nowego rynku - zabytkowy spichlerz
- zostanie poddany remontowi. Wokół budynku powstaną zieleńce, a
rynek otrzyma nową nawierzchnię
wykonaną z kostki brukowej. Po
stronie wschodniej placu powstanie wielostanowiskowy parking oraz
dojazd łączący ul. Akacjową z terenem spacerowym znajdującym się
w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Mieszkańcy z dziećmi będą mogli skorzystać
z nowego placu zabaw oraz terenu
wypoczynkowego znajdującego się
na „stawisku”. Remontem zostanie objęty także dawny budynek
biurowo-warsztatowy, gdzie przebudowana zostanie część piętrowa

Wiadomości samorządowe
budynku, wykonana nowa elewacja
i docieplenie. Koszt inwestycji to 7
356 285,61, z czego 85% stanowi
dofinansowanie Unii Europejskiej.
Zakończenie prac planuje się na grudzień 2014 roku.

Współpraca
międzynarodowa
Gmina Boguchwała mając na uwadze
zacieśnianie więzi z zaprzyjaźnionymi miastami na Słowacji w ramach
Mikroprojektów PWT Polska-Słowacja zrealizowała projekty o wartości
ponad 220 tys. zł, z czego ponad
190 tys. zł stanowiło dofinansowanie, dzięki czemu  w ramach jednego
z projektów młodzież ucząca się w
szkołach podstawowych i gimnazjum
mogła wziąć udział w   programach
o charakterze edukacyjnym (m.in. w
warsztatach teatralnych).
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ministracyjne pozyskały dodatkowe
środki również z programów rządowych oraz innych źródeł dofinansowania. Obecnie realizowany jest
projekt ze 100 % dofinansowaniem,
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka – pozwalający przeciwdziałać wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców naszej
gminy na łączną wartość ponad
2 mln zł.

Wóz strażacki OSP

Projekt współpracy transgranicznej
– Boguchwała-Snina (Słowacja)

Dobrze zainwestowane
fundusze
Wspomnieć tu należy, że dodatkowe
środki z Unii Europejskiej pozyskały
w naszej gminie instytucje kultury.
Zarówno gmina jak i jednostki ad-

Dziesięć lat temu, Polska a w niej
nasza gmina otrzymała szansę z której efektywnie korzystamy. Dobrze
zainwestowane fundusze europejskie, pomagają rozwijać i zmieniać
nasze miejscowości, tworzyć miejsca pracy. Takie są fakty poparte
wieloma rankingami i statystykami
- podkreśla burmistrz. Środki własne, którymi dysponuje gmina zazwyczaj nie pozwalają  na podjęcie
nowych przedsięwzięć, a jedynie
umożliwiają pokrycie   części kosztów przewidzianych na wykonanie
określonego projektu. W związku z
tym zdobycie unijnych dotacji jest  
dla gmin  szansą na realizację własnej wizji rozwoju.
UM

Nowa sala
w Przedszkolu
Publicznym
w Boguchwale
W ramach prac związanych z modernizacją Przedszkola Publicznego
w Boguchwale rozbudowano część
dydaktyczną placówki, przez co
przedszkole zyskało nową salę o powierzchni 95m². Obecnie trwające
prace polegają na wykończeniu dobudowanej części.
W zakresie inwestycji wyremontowano również chodnik, drogę wewnętrzną oraz plac. Koszt przebudowy to blisko 781 tys. zł, a zakończenie
modernizacji planuje się na sierpień
bieżącego roku. W zakończonym na
początku września 2013 roku pierwszym etapie inwestycji przeprowadzono gruntowny remont w salach
zajęć. Wymienione zostały m.in.
podłogi, stolarka drzwiowa, instalacje
elektryczne oraz węzły sanitarne.
Realizowane prace remontowe
oraz te służące rozbudowie placówki
mają na celu podwyższenie standardu i jakości boguchwalskiego przedszkola.
UM

Trwają prace na stadionie w Mogielnicy
Trwają prace przy budowie nowego
obiektu na stadionie w Mogielnicy.
Parter zajmą szatnie dla sportowców, pomieszczenia sanitarne, magazyn oraz pomieszczenia techniczne. Piętro zostanie przeznaczone
na cele użytkowe dla mieszkańców.
Powierzchnia zabudowy wyniesie
ponad 280 m². Przy dwukondygnacyjnym budynku przewiduje się również budowę chodnika oraz miejsc
postojowych.
Pracami budowlanymi zajmuje się
firma ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j.
Zakończenie inwestycji planuje się
na lipiec bieżącego roku, a całkowity
koszt budowy to  ponad 1 mln zł.
W ramach inwestycji planowane
jest wyposażenie budynku w instalację odzysku wody deszczowej. Innowacyjny system odprowadzać będzie
wodę deszczową z dachu do zbiornika magazynowego. Po oczyszczeniu

jej z grubszych zanieczyszczeń, będzie tłoczona do punktów poboru toalet oraz wykorzystywana do podlewania boiskowego trawnika.
W przypadku niskiego poziomu
lub braku wody deszczowej w zbiorniku, woda doprowadzana będzie z
sieci wodociągowej. Instalacja zracjonalizuje wykorzystanie wody pitnej, zmniejszając jej użycie.
UM
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Spotkanie z Małżonką Prezydenta RP
Anną Komorowską
Wyjątkowe spotkanie przedstawicieli rodzin wielodzietnych, uczestników międzygminnego programu „Rodzina 3+”
z Małżonką Prezydenta RP Anną Komorowską odbyło się w ubiegłym tygodniu
w Nowej Wsi w gminie Trzebownisko.
Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż gmina Trzebownisko wspólnie
z gminami Boguchwała i Głogów Małopolski realizują program „Rodzina  3+”.
Nasze gminy na mocy porozumienia
wzajemnie honorują swoje Karty Dużych Rodzin, umożliwiając rodzinom
mieszkającym na terenie gmin korzystanie na preferencyjnych warunkach z
odpłatnej oferty publicznych instytucji
kultury, sportu i rekreacji. Są to zniżki
na bilety wstępu m.in. na baseny, siłownie, korty tenisowe, czy lodowiska.
Ważnym elementem Programu jest
udział przedsiębiorców, którzy oferują
posiadaczom kart możliwość skorzystania ze zniżek na towary i usługi.
Pierwsza Dama zauważyła, że jest
to znakomity  przykład, który pokazuje,
że nawet niewielkie gminy dzięki dobrej
współpracy i zaangażowaniu partnerów
biznesowych mogą wprowadzać ulgi dla
rodzin, a także dowód na to, że wspólnie
można budować dobry klimat dla rodzin
wielodzietnych. Anna Komorowska podkreślała, że gdyby podobne rozwiązania
zostały zastosowane w całym kraju, byłaby to realna pomoc dla tych rodzin.
Przekazała gratulacje przedstawicielom
lokalnych władz za podjętą inicjatywę
i życzenia satysfakcji oraz dumy z licznej rodziny dzieciom i rodzicom, którzy
uczestniczyli w spotkaniu.
Obecna na spotkaniu Sekretarz Stanu KPRP Irena Wóycicka przypomniała,
że upowszechnianie Kart Dużych Rodzin
to jedna z kluczowych rekomendacji całościowego Programu Polityki Rodzinnej
Prezydenta RP i rozwiązanie, które jest
rzeczywistym wsparciem i ułatwieniem
w wychowaniu dzieci. Od momentu
ogłoszenia prezydenckiego programu w
maju 2013 r. liczba gmin, które wprowa-

dziły Kartę  wzrosła z 60 do ponad 200.
Podkreśliła, że samorządy są znakomitym partnerem do kształtowania polityki rodzinnej na lokalnym poziomie.

Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra
Klimczaka: „cieszy fakt, że nasz pomysł
wsparcia rodzin wielodzietnych niezależnie od ich sytuacji materialnej, oraz
wspólnej realizacji programu Rodzina
3+ z naszymi zaprzyjaźnionymi gminami Głogów Małopolski i Trzebownisko  
został dostrzeżony na poziomie krajowym. W naszej gminie Program Rodzina
3+ cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. W tym momencie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale wydał już 700 kart dla członków
ponad 120 rodzin”.
W spotkaniu przedstawicieli rodzin
wielodzietnych, uczestników międzygminnego programu Rodzina 3+ z Małżonką Prezydenta RP Anną Komorowską uczestniczyli: Poseł do Parlamentu
Europejskiego Elżbieta Łukacijewska,
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Wojewoda
podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz przedstawiciele władz samorządowych z trzech gmin.
UM

Nowa linia MKS 228 do Woli Zgłobieńskiej
przez Racławówkę - atrakcyjne ceny biletów
Informujemy
mieszkańców
Woli Zgłobieńskiej, Zgłobnia,
Nosówki i Racławówki, że od
1 maja 2014 roku zostaje uruchomiona nowa linia MKS nr
228 Rzeszów - Wola Zgłobieńska przez Racławówkę.

Na nowo uruchomionej linii obowiązywać będzie cennik, jak dla
wszystkich linii MKS, z podziałem
stref wg poniższych przystanków
granicznych:
• strefa I - do przystanku Racławówka, Zabierzów - cena biletu
jednorazowego 2,00 zł
• strefa II - do przystanku Zgłobień I - cena biletu jednorazowego 2,80 zł

•

strefa III - do przystanku Wola
Zgłobieńska-Rondo - cena biletu
jednorazowego 3,50 zł
Zakup pierwszego biletu miesięcznego, dla nowego pasażera w
komunikacji MKS, wymaga wyrobienia EM-karty na Dworcu Głównym
PKS w Rzeszowie (ul. Grottgera).
Rozkłady jazdy dostępne na stronie
internetowej www.zgpks.rzeszow.pl.
UM
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Eurowybory
Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

BOGUCHWAŁA ulice: Kolejowa, Kopernika, Kwiatowa,
ul. Sportowa, Doktora Tkaczowa od Nr 1- 145, 147-153  
nieparzyste, ul. Łąkowa, ul. Partyzantów, ul. Polna,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego                

Sala widowiskowa przy Urzędzie
Miejskim w Boguchwale
Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa  134
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  
Lokal wyznaczony do głosowania   
korespondencyjnego

2

BOGUCHWAŁA ulice: Akacjowa, Cicha, Doktora Tkaczowa  
od 146 A do końca numery parzyste,
ul. Grunwaldzka, ul. Ogrodowa, ul. Doktora Tkaczowa
od 155 do końca numery nieparzyste

Gimnazjum w Boguchwale
Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 156
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  

3

BOGUCHWAŁA ulice: Aleja Syski, Boczna Techniczna
Przemysłowa, Słoneczna, Techniczna, Wojska Polskiego

Przedszkole Publiczne
w Boguchwale
Boguchwała  ul. Techniczna  1a

MOGIELNICA

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
Mogielnica 167                              
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  

NIECHOBRZ

Zespół Szkół w Niechobrzu
Niechobrz  679                               
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  

WOLA ZGŁOBIEŃSKA

Szkoła Podstawowa
w Woli Zgłobieńskiej
Wola Zgłobieńska 140       
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.       

7

ZGŁOBIEŃ

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
Zgłobień 70             
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  

8

NOSÓWKA

Szkoła Podstawowa w Nosówce
Nosówka 186
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.           

9

RACŁAWÓWKA

Zespół Szkół w Racławówce
Racławówka 215

10

KIELANÓWKA

Zespół Szkół w Kielanówce
Kielanówka 111

11

LUTORYŻ

Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
Lutoryż 432   
Lokal przystosowany do głosowania
przez osoby niepełnosprawne.  

12

ZARZECZE

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Zarzecze  133  

13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AVEE-med.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy (Obwód odrębny)

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej AVEE-med.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy  
36-047 Niechobrz 972

14

Dom Spokojnej Starości ,,Złote Liście’’
(Obwód odrębny)

Dom Spokojnej Starości
,,Złote Liście’’
36-041 Zarzecze 23

4

5

6

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Wybory europejskie w
Polsce odbędą się w 25 maja 2014 roku. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania (niedziela) w godzinach od
7.00 do 21.00. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej
dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. W czasie wyborów, głosujemy tylko na
jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy. Głos zostanie uznany za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono
znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list okręgowych albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata, z którejkolwiek
z list. Głos uznany zostanie także za ważny, jeśli znak „x” zostanie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwisk
dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy okręgowej. Wówczas pierwszeństwa do uzyskania mandatu przyznane zostaje temu kandydatowi, którego nazwisko na tej liście jest umieszczone w pierwszej kolejności.
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Ekshumacja poległych żołnierzy niemieckich
z cmentarza parafialnego w Zabierzowie
Pomimo, że od zakończenia II wojny światowej upłynęło tyle lat, jej przebieg na terenie naszej gminy
nie doczekał się szerszych badań historycznych. Jest jeszcze wiele niewyjaśnionych spraw, a wśród nich
identyfikacja grobów nieznanych żołnierzy niemieckich poległych podczas walk frontowych.
Siedemdziesiąt lat temu, 2 sierpnia
1944 roku, Armia Czerwona wraz z
Armią Krajową wyzwoliły Rzeszów i
najbliższe okolice spod okupacji niemieckiej. Komunikat wojenny opublikowany w tym dniu informował:
„Na zachód od Jarosławia wojska
radzieckie złamawszy opór nieprzyjaciela wyzwoliły Rzeszów oraz ponad 150 innych miejscowości, m.in.
Rozalin, Kolbuszową, Głogów Małopolski, Mrowlę, Boguchwałę, Czudec, Strzyżów oraz stacje kolejowe:
Boguchwała, Babica, Czudec, Strzyżów”.
Niemcy nie bronili Rzeszowa,
gdyż nie mieli żadnych szans z wojskowego punktu widzenia. W dodatku groziło im okrążenie, ponieważ na północy Armia Czerwona już
była poza linią Rzeszowa. Prawdziwą
obronę przygotowywali na Wisłoce
i tam front zatrzymał się na długi
czas. Walki w okolicach Racławówki,
Nosówki i Kielanówki miały wyłącznie charakter opóźniający, były jednak dość uciążliwe. Niemcy zbudowali na cmentarnym wzgórzu punkt
oporu. Był to podziemny bunkier pod
laskiem pokryty grubymi drewnianymi balami, gdzie zlokalizowali stanowiska broni maszynowej, a artylerię
umiejscowili na terenie Nosówki.
W wyniku frontowych działań poległo wówczas kilkudziesięciu rosyjskich i niemieckich żołnierzy.  Rosjanie po zakończeniu wojny zatroszczyli
się o godną ekshumację i pochówek
swoich żołnierzy. Na cmentarzu wojennym w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej urządzono w 1952 roku 72 mogiły, gdzie spoczywa 2224 żołnierzy 1
Frontu Ukraińskiego, z czego zidentyfikowano 579. Także na cmentarzu
komunalnym w Zwięczycy znajduje
się kwatera wojenna składająca się z
9 zbiorowych i kilku indywidualnych
mogił żołnierskich. Łącznie pogrzebano tam 224 żołnierzy rosyjskich, z
czego zidentyfikowano 107.
W okolicach cmentarza w Zabierzowie poległo ok. 30 niemieckich
żołnierzy. Za zgodą Rosjan, zapewne
w dniu 2 sierpnia dokonali ich pochówku grabarz Walenty Migut oraz  
mieszkający w pobliżu: Stanisław
Sitek, Andrzej Stachowicz i jego synowie Henryk i Tadeusz, Bolesław
Miłek, Stanisław Zgórski, Stanisław
Sarna, Mieczysław Pasierb, Kazimierz Witek, Walenty Byjoś, kościelny Franciszek Guzek i jego młodszy

brat Bronisław.  Do wspólnego grobu
złożyli sześciu Niemców poległych
poniżej kościoła, których dowieźli
wozem, dwóch spod kościoła, jednego spod stodoły kościelnej oraz
szczątki pozbierane w tzw. lazarecie
(pomieszczeniu gospodarczym parafii), w którym znajdował się niemiecki polowy szpital.
Ranni zginęli w tragiczny sposób.
Zostali pozostawieni przez pozostałych żołnierzy niemieckich, którzy
uciekli ze wzgórza w kierunku Zgłobnia i dalej Ropczyc. Jak zeznał jeden
ze świadków „słychać było tam tylko
jęki rannych, niektórzy byli bez rąk,
bez nóg. Gdy podszedł pierwszy patrol rosyjski w składzie ok. 4 żołnierzy, jeden z nich wrzucił do lazaretu
granaty. Jęki ustały, zapanowała cisza”. Polegli żołnierze niemieccy według relacji byli Ślązakami, bardzo
młodymi chłopakami w wieku ok.
17-18 lat, dobrze mówili po polsku.
Proboszczowie parafii w Zabierzowie, Urząd Wojewódzki w
Rzeszowie oraz Urząd Gminy w
Boguchwale podejmowali od lat inicjatywy, aby miejsce ich pochówku
albo upamiętnić, albo dokonać ekshumacji. Tym bardziej, że mogiłę
otoczyły obecne pochówki. Dopiero
przy zaangażowaniu obecnego proboszcza ks. Ryszarda   Kołodzieja i
piszącego tę relację Zdzisława Domino, udało się zdobyć niezbędne
środki w Fundacji „Pamięć” oraz

niemieckiej „Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge”. Na mocy
decyzji z dnia 10.09.2013 r. Wojewody Podkarpackiego,   w dniach  
8-10 kwietnia br. firma Varmex
z Katowic dokonała ekshumacji
zmineralizowanych szczątków zwłok
poległych w 1944 r. żołnierzy. W jej
wyniku ustalono, że zbiorowa mogiła na cmentarzu parafialnym w
Zabierzowie kryła szczątki 26 żołnierzy niemieckich (były różne ilości poszczególnych kości ludzkich,
w tym 24 czaszki), 3 hełmy, kilka
sztuk amunicji strzeleckiej, fragmenty paska wojskowego munduru
oraz 8 nieśmiertelników. Pozostałe
najprawdopodobniej zabrali Rosjanie. Szczątki zostały zawiezione
do Siemianowic Śląskich, gdzie po
niezbędnych badaniach antropologicznych zostaną złożone do grobu
na terenie cmentarza wojskowego
poległych w Polsce południowowschodniej żołnierzy niemieckich.
Nieśmiertelniki zostały już przekazane fundacji niemieckiej i przesłane do Niemiec w celu poszukiwań
danych o zmarłych. Na dwóch z
nich zachowały się numery identyfikacyjne. Być może dowiemy się kim
byli zmarli żołnierze.
Do opracowywaniu tekstu wykorzystałem relację świadka pochówku
pana Henryka Stachowicza ze Zwięczycy, własne dokumenty oraz informacje pani Stefanii Budy z Nosówki.
Zdzisław Domino
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Kapliczki w Niechobrzu
Czas powstania: ok. 1890 rok.
Opis obiektu: Kapliczka szafkowa
z figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem
Jezus, wykonana została w 2013 roku
z drewna dębowego, wysokość 40 cm,
oszklona. Przymocowana do lipy za pomocą artystycznych metalowych okuć.
Historia, zwyczaje, legendy,
motywy fundacji, autor, warsztat: Waleria Kawa obecnie ma 84 lata
i mieszka w Szczecinie, za młodych lat
mieszkała w domu Józefa Zawojskiego
w Niechobrzu. Wspomina, że jej babcia Aniela Buda z domu Zawojska po
przyjeździe z Prus, gdzie przez kilka lat
ciężko pracowała i zarabiała pieniądze,
będąc w Leżajsku na odpuście kupiła figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus.
Umieściła ją na lipie w pobliżu domu.
Był to akt dziękczynny w podzięce
Matce Bożej za możliwość pracowania
i polepszenia swojego statusu materialnego.

Jak wspomina Pani Waleria, Jej
babcia Aniela Buda pracowała w
Prusach w czasach swojej młodości,
mając 20 lat. Zmarła w roku 1942 w
wieku 72 lat. Z danych tych wynika,
że kapliczka powstała pod koniec XIX
wieku, ok. roku 1890 a zatem ma
około 120 lat.
Należy nadmienić, że pomimo
działań wojennych i niesprzyjających
warunków atmosferycznych, porcelanowa figurka wisząca na lipie nie
została zniszczona i zachowała się w
niemalże nienaruszonym stanie. W
marcu 2013 roku została wykonana
oszklona nowa kapliczka z dębowego drewna. Wykonali ją Pan Andrzej i
Stanisław Pociask. Artystyczne metalowe okucia trzymające kapliczkę na
drzewie są dziełem Pana Kazimierza
Ziemby.
Właściciel obiektu, opiekun,
udostępnienie,
położenie
na

Czas powstania: 1982 rok.
Opis obiektu: Kapliczka znajduje się na parceli poniżej budynku
mieszkalnego i jest ogrodzona 30stoma tujami. Przy wejściu znajduje
się ozdobny płotek. Kapliczkę wieńczy oświetlona figurka Matki Bożej
Różańcowej umieszczona w szklanej
gablocie na szczycie której znajduje
się krzyż. Na cokole przymocowano
chromowaną tabliczkę z inskrypcją:
Na cześć i chwałę matki Bożej za cudowne uzdrowienie Kazimierza i błogosławieństwo całej rodziny.
Historia, zwyczaje, legendy,
motywy fundacji, autor, warsztat: Kapliczka powstała jako wotum
wdzięczności dla Matki Bożej za urato-

wanie Kazimierza Sowy. Pan Kazimierz
uległ wypadkowi na budowie. Spadł z
wysokości 8 metrów na beton. Przewieziono go natychmiast do szpitala
lecz, jego stan był krytyczny. Pan Kazimierz miał złamaną rękę, nogę oraz
połamane żebra, zaś z uszu i ust lała
się krew. W trakcie operacji do Matki Bożej gorąco modlił się pan Marian
Sowa – brat Kazimierza. Postanowił,
że wybuduje kapliczkę w podzięce za
uratowanie życia brata. Kazimierz nie
tylko przeżył, ale powrócił do zdrowia i
pełnej sprawności.
W 2002 roku kapliczkę poświecił
ks. Wiesław Matyskiewicz.
Właściciel obiektu, opiekun,
udostępnienie, położenie na grun-

gruncie: Zawojski Józef i Marianna. W obecnej chwili opiekunem jest
Andrzej Lelek. Zawieszona na lipie
obok domu Pani Zawojskiej. Ogólnodostępna.
Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

cie: Kapliczka znajduje się na posesji
państwa Barbary i Piotra Sowa. Ogólnodostępna.
Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

3-cio Majowe uroczystości w Boguchwale
Uroczystości z okazji 223 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Boguchwale rozpoczęły się Mszą Świętą w
kościele parafialnym, w której uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczej
Straży Pożarnej w Boguchwale, Szkoły
Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka
oraz Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława
Żytkiewicza.
Dla uczczenia narodowego święta
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldu złożyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem
Boguchwały Wiesławem Dronką, a także
reprezentanci Związku Emerytów i Rencistów, uczniowie boguchwalskich szkół
oraz przedszkolaki.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta z Mogielnicy pod
kierunkiem Rafała Krupińskiego oraz połączone chóry „Deo-Gloria” i „Gaudium”
pod kierunkiem Mieczysława Białego.
Organizatorem uroczystości było
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

UM

12

Szkoła

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Wesołego Alleluja”

rozstrzygnięty

24 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej został rozstrzygnięty II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja”.
Konkurs „Wesołego Alleluja” zapoczątkowany został w tej szkole w
1998 roku i przez okres dwóch lat
realizowany był z myślą o uczniach
naszej gminy. W latach 2001-2004
konkurs swoim zasięgiem objął gminy sąsiadujące - wówczas jego ranga
została podniesiona do rejonowego,
a prace plastyczne oceniano jako
dzieło artystyczne płaskie (kartka
pocztowa) i przestrzenne (kompozycja wielkanocna). W latach
2005-2011 szkoła podjęła wyzwanie wojewódzkie. Ówczesny
marszałek Leszek Deptuła sprawował patronat nad konkursem
do roku 2010. W roku 2013
szkoła podejmuje się tworzenia dzieła międzynarodowego.
Organizator zrealizował swoje
zadanie z wielką satysfakcją, gdyż
do konkursu przystąpiło 5 państw, a
nadesłanych kartek świątecznych zarejestrowano aż 1710.
Honorowy patronat od 2005
roku oprócz Marszałka Województwa, sprawuje Podkarpacki Kurator
Oświaty i Burmistrz Boguchwały, a
patronat medialny, niezmiennie, Radio Via. Od 2013 roku patronat nad
konkursem objął także Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.
W roku 2014 zamierzenia organizatora znowu zostały osiągnięte. Za po-

mocą plastycznego dziecięcego obrazu
mogliśmy doświadczyć radości wynikających ze Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego przekazanych w formacie
A-5 przez dziecko mieszkające w Polsce, wśród Polonii na Białorusi, Litwie,
Czechach, Anglii, Irlandii, Holandii
i Stanów Zjednoczonych. Powołana
przez dyrektora Szkoły Podstawowej
w Woli Zgłobieńskiej, jako organiza-

nek Rady Artystycznej Zarządu
Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków,
konsultant Podkarpackiego Centrum Nauczycieli w Rzeszowie,
• mgr Edyta Ryszkowska-Litwa –
plastyk, wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli,
dokonała oceny 1861 prac dziecięcych ze 156 szkół i placówek z 8
państw, i postanowiła przyznać
92 równorzędne nagrody. Twórczy przekaz radosnych świąt
Wielkiej Nocy dokonał cudu, ponieważ organizator dodatkowo
wyróżnił 11 prac dziecięcych.
Dzieciom, które zakwalifikowały się do II Międzynarodowego Konkursu „Wesołego Alleluja”
należy złożyć serdeczne gratulacje.
Laureatom i wyróżnionym w konkursie wkrótce zostaną wysłane szczególne podziękowania.
Nagrody w konkursie były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Gminę Boguchwała oraz Bank Spółdzielczy w
Niechobrzu.
Kompletna galeria prac oraz lista
laureatów dostępna na  stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Woli
Zgłobieńskiej - http://spwola_zglobienska.superszkolna.pl.
UM

Wspaniałym dziełem jest to,
które czynimy dla innych
i z myślą o nich
tora II Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Wesołego Alleluja” Komisja Konkursowa w składzie:
• ks. dr Janusz Podlaszczak – przewodniczący komisji – Diecezjalny
Duszpasterz Nauczycieli, proboszcz parafii Chrystusa Króla w
Rzeszowie,
• ks. prałat Stanisław Buszta – wicedziekan dekanatu Boguchwała, proboszcz parafii Wola Zgłobieńska,
• mgr Romana Medyńska – wiceprezes ds. artystycznych, czło-
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SuperUmysły 2014
27 i 28 marca w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mogielnicy odbył
się V Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej SuperUmysł 2014. Reprezentanci
wszystkich szkół podstawowych rywalizowali drużynowo i indywidualnie w
pięciu konkurencjach.
Konkurs indywidualny - uczniowie
klas II-III
•
I miejsce i tytuł SuperUmysł 2014
zdobył MIŁOSZ JACHYRA z SP Boguchwała
•
II miejsce - Miłosz Michno z SP
Zgłobień
•
III miejsce - Kamil Angowski z SP
Mogielnica
Konkurs drużynowy - uczniowie klas
II-III
•
I miejsce i tytuł SuperUmysły 2014
zdobyły uczennice SP MOGIELNICA
w składzie: Olga Musiał, Olga Rojowska, Patrycja Włodyka.
•
II miejsce - SP Boguchwała w składzie: Oliwier Angerman, Weronika
Sadecka, Julia Kłębukowska
•
III miejsce - SP nr 2 w Niechobrzu
w składzie: Kacper Chmiel, Urszula
Kuter, Wiktoria Pociask.
Konkurs indywidualny uczniowie klas
IV-VI
•
I miejsce i tytuł SuperUmysłu 2014
zdobył Michał Machowski z SP Boguchwała
•
II miejsce - Anna Maria Lib z SP Mogielnica
•
III miejsce - Martyna Olszewska z
SP Racławówka

Konkurs drużynowy uczniowie klas
IV-VI
•
I miejsce i tytuł SuperUmysły 2014
zdobyli uczniowie SP w Boguchwale
w składzie: Małgorzata Świetlik, Kamil Barnat, Paulina Pasierb
•
II miejsce zdobyli uczniowie SP w
Mogielnicy w składzie: Julia Pytko,
Piotr Gosztyła, Kajetan Ożóg
•
III miejsce zdobyli uczniowie SP w
Lutoryżu w składzie: Weronika Derendarz, Katarzyna Krupa, Dariusz
Broda
Nagrody w konkursie były współfinansowane z budżetu Gminy Boguchwała.
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Z życia Koła Wędkarskiego nr 13 w Boguchwale
Zarys historyczny
8 lutego 1974 r. w Boguchwale miało
miejsce zebranie kolegów wędkarzy.
Wydelegowali oni Aleksandra Deręgowskiego i Romana Bakalarza do Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie, w celu
złożenia wniosku o utworzenie Koła
Wędkarskiego. Pismo w tej sprawie
parafował Stanisław Świder – ówczesny Przewodniczący Związku Zawodowego Metalowców w Zakładach Porcelany. Już 18 marca 1974 r. przy udziale
władz Zarządu Okręgu  i  zaproszonych
gości, w osobach: dyr. Zakładów Porcelany – Piotra Grandy, dyr. Zakładów
Naprawy Samochodów – Tadeusza Zimowskiego, dyr. OBR „CEREL” – Mariana Kordka, przew. ZZ Metalowców
– Stanisława  Świdra, oraz 32 kolegów
wędkarzy powołało do życia Międzyzakładowe Koło Wędkarskie w Boguchwale.
Rozpoczęta działalność Zarządu
Koła we wstępnej fazie spotkała się z
pełnym zrozumieniem środowiska, dyrekcji i załóg w/w Zakładów oraz czynników społecznych.
Po roku działalności Koło uzyskało
własne pomieszczenie w baraku ZPE,

które Władysław Janusz z ZNS wyposażył w osobiście wykonaną dekoracyjną metaloplastykę o tematyce wędkarskiej. W trakcie dalszej działalności
Koło uzyskało pomieszczenia w piwnicy pod  sklepem spożywczym przy ul.
Sportowej, które zostały zaadoptowane na Klub Wędkarski służący zgodnie
z umową ze S-nią Mieszkaniową do
2013 r. W chwili obecnej Zarząd Koła
ma siedzibę przy ul. Kolejowej 15 w
Boguchwale.
Pierwszym prezesem Koła został
Edward Kupiec, urzędujący w latach
1974 - 1980, następnie:
- Wilhelm Brodowicz – 1981-1984,
- Krzysztof Ruszel – 1985-1988,
- Roman Bakalarz – 1989-2004,
- Józef Pieniążek – 2005-2008,
- Grzegorz Busz – 2009 2012,
- Adam Sierżęga-2013 – do chwili
obecnej.

Stan organizacyjny:
Po trzech latach działalności Koła
liczba członków wzrosła do 116, a w
kolejnych latach utrzymywała się w
granicach 170 osób. Na skutek różnych
reorganizacji w terenie oraz wzrostu

opłat corocznie zmniejszała się do ok.
100, by z końcem 2013 r. zamknąć się
stanem 123 członków, w tym 17 młodzieżowców.
Na początku każdego roku Zarząd
Koła organizuje zebrania sprawozdawcze, zaś co 4 lata Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze. Zebrania sprawozdawcze podsumowują działalność
Koła za każdy ostatni rok, natomiast
Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze podsumowują 4-letnią
kadencyjną działalność wybranych
władz, wybór ewentualnego nowego
Prezesa, oraz całego Zarządu na nową
4-letnią kadencję. Dokonuje się  również wyboru Komisji Rewizyjnej Sądu
Organizacyjnego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.
W okresie 40-letniej działalności odbyło się 10 Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych. Na jednym z
nich w związku ze zmianą strukturalną,
organizacyjną oraz   wnioskiem członków podjęto uchwałę o zmianie nazwy
Koła (wyłącznie międzyzakładowego)
na Koło nr 13 w Boguchwale.

Dokończenie na str. 14
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Działalność sportowa
i ochrona wód
W czasie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Koła podejmują
uchwały dotyczące przeprowadzenia
zawodów wędkarskich: tj. Zawody
Otwarcia Sezonu, Zawody o Mistrzostwo Koła, Zawody o Puchar Prezesa, Zawody Spinningowe, Zawody
z okazji Dnia Dziecka dla dzieci, Zawody Zakończenia Sezonu
Wędkarskiego. Po zakończonych zawodach odbywają się
spotkania integracyjne przy
ognisku. Są one połączone z
wręczeniem pucharów i  nagród.
Warto zwrócić uwagę
na organizację zawodów z
okazji Dnia Dziecka, gdyż
Koło partycypuje w kosztach
tych zawodów zakupując dla
dzieci przynęty, poczęstunek
oraz symboliczne nagrody.
Podczas zawodów czynni
wędkarze instruują dzieci jak zakładać przynęty, jak zarzucać prawidłowo wędkę, jak podcinać skutecznie
okazy, jak się zachowywać w czasie
wędkowania, jak dbać o środowisko
naturalne itp.
Pomimo podejmowania kilkakrotnie wysiłków dot. zorganizowania
Społecznej Straży Rybackiej w naszym
Kole nie doszło to do skutku. Przeszkodą był brak chętnych członków do  
podjęcia się tych obowiązków, dlatego funkcję ochronną naszych wód
przejęła Zawodowa Straż Rybacka w
Rzeszowie, wspierana przez Straż Honorową.

Gospodarka
rybacko-wędkarska
Nasze Koło zawiaduje stosunkowo
małą powierzchnią wód użytkowych
dla wędkarzy. Dotychczas sprawowaliśmy opiekę nad Żwirowiskiem
Zwięczyca, jednak na skutek zmian
granic Rzeszowa, zbiornik ten przejęło Koło nr 1 w Rzeszowie. Pozostał
nam tylko kilkukilometrowy odcinek
rzeki Wisłok. Pomimo tej sytuacji corocznie przeznaczaliśmy na zarybianie zarówno Żwirowiska jak i Wisłoka
od 1000 do 1500 zł. Zarybienia dot.
L.P. Data

Godzina
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takich ryb jak: karp kroczek, karp
handlowy, szczupak, lin, węgorz, płoć,
jaź, okoń, boleń, świnka. Rokrocznie Zarząd Koła organizuje sprzątanie brzegów Wisłoka i Żwirowiska w
Zwięczycy. Przez kilka lat czynności
te wspierali uczniowie Szkoły Podstawowej w Boguchwale a obecnie akcję
„Sprzątanie Świata” organizujemy
wspólnie z Kołem nr 1 w Rzeszowie.
Współpraca ta  przyjęła formy zorga-

nizowane, zwłaszcza z chwilą objęcia
funkcji prezesa tego Koła Andrzeja
Jarembskiego i Jana Sadło. Dotyczy
to nie tylko akcji sprzątania, lecz również wspólnych zwodów wędkarskich i
integracyjnych, itp. Zwieńczeniem tej
działalności było wręczenie na jednym
z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych przez prezesa Koła nr 1 w  Rzeszowie, Jana Sadło – na ręce prezesa
naszego Koła – Józefa Pieniążka, pięknego medalu odlanego w brązie: „60
lat Wędkarskiego Koła Nr 1 w Rzeszowie”. Stanowi to prawdziwą symbolikę
naszej współpracy.

Z życia Koła:

Na przestrzeni tych 40 lat Zarządy
Koła pracowały w różnych składach.
Zmieniali się prezesi, sekretarze,
skarbnicy i członkowie zarządu. Jednak tylko i wyłącznie dzięki oddanym
działaczom na przestrzeni lat nasze
Koło żyje i funkcjonuje. Należy włączyć w to również życzliwych nam
sponsorów. Za długoletnią działalność
w Kole „Złotą Odznaką” z Wieńcami PZW odznaczony został Bakalarz
Roman. Uchwałą zarządu Głównego
PZW „Złotą Odznakę” PZW za zasługi
dla Wędkarstwa Polskiego otrzymali:
Bakalarz Roman, Ruszel Krzysztof,
Nazwa wydarzenia

Figura Franciszek, Bichoń Stanisław,
Niedziałek Jan, Deręgowski Aleksander, Pieniążek Józef. Srebrne odznaki
PZW otrzymało 14 kolegów, a medale
„Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” –
9.
Na wniosek Zarządu Koła Nr 13
w Boguchwale medale „Za zasługi w
Rozwoju Wędkarstwa” otrzymali Dyrektorzy i Prezesi takich zakładów na
naszym terenie jak: „GO KOM” w  Boguchwale, OSP w Boguchwale,
Miejskie Centrum Kultury w
Boguchwale oraz Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Centrum” w
Boguchwale. Zakłady te swoją
życzliwą działalnością na pewnych etapach funkcjonowania
naszego Koła umożliwiały nam
prawidłową i niezakłóconą
obecność wśród społeczeństwa Boguchwały.
Z okazji 40-lecia działalności Koła nr 13 w Boguchwale
należy wyrazić serdeczne podziękowanie za trud ponoszony
w ciągu tych wszystkich lat, włożony w
funkcjonowanie, działalność i pracę, w
codzienne pulsujące życie Koła takim
członkom i działaczom jak: Deręgowski, Grzybowski, Niedziałek, Ruszel,
Wiater, Zachara, Bakalarz, Pieniążek,
Busz, Sierżęga, Grendysa, Strzępek,
Pokrywka, Białorucki, Rzepka.
Do tych kolegów należy dołączyć
jeszcze wielu długoletnich członków
naszego Kola, których nie zdołano wymienić oraz tych, których nie ma już
śród nas, a którzy odeszli do „krainy
wiecznego wędkowania” – jak długoletni skarbnik Koła – Franciszek Figura
i inni.
Cały zarys historyczny Koła nr 13
w Boguchwale dostępny jest w siedzibie Koła oraz na stronie http://www.
pzw.org.pl/1399/.
Opracował: Józef Pieniążek
Z okazji czterdziestej rocznicy powstania Koła nr 13 w Boguchwale
członkom, działaczom i sponsorom
a zwłaszcza firmie Spar Polska,
piekarni Uryniak ślemy serdeczne i
gorące podziękowania za wszystkie
minione lata, a w roku Jubileuszu
– Wam i Waszym rodzinom życzymy pomyślności, dobrego zdrowia i
szczęścia w życiu osobistym.
Miejsce

1

1 czerwiec 2014

14:00

Otwarte zawody z okazji Dnia Dziecka

Żwirownia Zwięczyca

2

21 czerwiec 2014

07:00

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Wisłok

3

5 lipiec 2014

08:00

Sprzątanie brzegu Wisłoka

Wisłok „betoniarnia”

4

9–10 sierpień 2014

18:00

Zawody nocne

Wisłok

5

30 sierpień 2014

07:00

Zawody o Puchar Prezesa Koła

Wisłok, Żwirownia Zwięczyca

6

20 wrzesień 2014

08:00

Zawody międzykołowe

Żwirownia Zwięczyca

7

11 październik 2014

09:00

Zawody na zakończenie sezonu

Żwirownia Zwięczyca

8

25 październik 2014

08:00

Sprzątanie brzegu Wisłoka

Wisłok „betoniarnia”

Warto wiedzieć/Kultura
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„AKCJA (RE)ANIMACJA”
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale jest organizatorem projektu „AKCJA (RE)ANIMACJA” realizowanego w ramach Fundacji Orange. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży w wieku 13-19 lat do
zdobywania wiedzy i uczestnictwa w kulturze. Głównym zadaniem
młodzieży jest stworzenie animacji o Boguchwale, o tym jak w wyobrażeniu młodych ludzi nasze miasto wyglądało dawniej, jak postrzegają je teraz i jak wyobrażają sobie to miejsce w przyszłości.

Kalendarz
Imprez
•

•
•
•
•

Projekt rozpoczęliśmy w lutym od
wykładu inauguracyjnego, który
dotyczył Historii Polskiej Animacji.
Wykład poprowadziła w bardzo interaktywny sposób Pani Prodziekan
Wydziału Sztuki UR – dr Anna Steliga a uczestniczyli w nim gimnazjaliści z Boguchwały. W zorganizowaniu
wykładu pomogło nam Gimnazjum
im. ks. ppłk. Żytkiewicza – za co serdecznie dziękujemy.
Kolejnym etapem było spotkanie
dla chętnych gimnazjalistów – dotyczące historii Boguchwały i jej przemian na przestrzeni wieków. Następnie młodzież mogła skonfrontować
zdobytą wiedzę w rozmowach rodzinnych dowiadując się jak Boguchwała
pozostaje w pamięci ich rodziców,
dziadków. Wysposażeni w tą wiedzę
uczestnicy projektu przystąpili do
pracy nad scenariuszem animacji –
na dwóch warsztatach scenopisarstwa zdobyli podstawowe informacje dotyczące pisania scenariusza i
wypracowali trzy historie będące ich
wizją Boguchwały.  Po wybraniu jednego secenariusza, na warsztatach
twórczych – pod okiem wykładowców Wydziału Sztuki UR – młodzież
wypracowywała poszczególne kadry
animacji. Warsztaty twórcze zrealizowaliśmy w 3 częściach w MCK
w Boguchwale i w pracowni grafiki

warsztatowej UR w Rzeszowie. Młodzież poznała różne techniki graficzne, min: przedruk anastatyczny,
suchą igłę, monotypię. Przed nami
ostatni etap projektu, którym będą
warsztaty monatażu animacji  w salach multimedialnych Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz impreza finałowa z pokazem animacji i wystawą
prac plastycznych.
Partnerem Projektu jest Wydział
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Urząd Miejski w Boguchwale, Gminna Biblioteka Publiczna – „Wiadomości Boguchwalskie”
Projekt Realizowany w ramach
Fundacji Orange.
MCK w Boguchwale

24 maj –  XIII PODKARPACKI FESTIWAL SENIORÓW
„SENIORZY – WCIĄŻ MŁODZI
TWÓRCZO” BOGUCHWAŁA  
2014
25 maj – Piknik rodzinny
w Kielanówce.
1 czerwca – III EDYCJA PIKNIKU RODZINNEGO BOGUCHWAŁA 2014
8 czerwiec – Piknik rodzinny
w Racławówce
14-15 czerwiec Dni Boguchwały
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Małgorzata Gutowska-Adamczyk:
„Podróż do miasta świateł. Rose de Vallenord”
Jest to drugi tom „Podróży do miasta świateł”, opowiadający o dalszych
losach Róży z Wolskich, bohaterki,
której przodków czytelnik miał okazję poznać w popularnej sadze zatytułowanej „Cukiernia pod Amorem”.                                                                                     
Akcja powieści toczy się dwutorowo
– współczesny wątek, specjalistki od
impresjonizmu, przeplata się zdecydowanie  z dominującą w książce historią
żyjącej w połowie XIX wieku Róży Wolskiej – malarki, skandalistki, emancypantki, kobiety niezwykłej jak na ówczesne czasy. Pomimo
różnych epok, czasów w których przyszło im żyć, obie bohaterki mają wiele cech podobnych, choćby zimne i zaborcze matki. Matki, które nie potrafiły odciąć pępowiny. Obie
są kobietami silnymi, które wytrwale dążą do zrealizowania
swoich celów. W drugim tomie śledzimy perypetie Niny, która ze złamanym sercem wyrusza do Paryża, podążająca śladem Roży, chcąc wyjaśnić zagadkę serii kradzieży obrazów
słynnej malarki. W poszukiwaniach pomaga jej przystojny
i bogaty Ruben, wplątuje się z nim w romans. Ale czy ma
on uczciwe zamiary wobec zauroczonej kobiety? Czy można
mu zaufać? Czy Nina jest przy nim bezpieczna?   A druga
bohaterka – Róża. Jest teraz księżną de Vallenord, piękną,
bogatą, ale czy szczęśliwą? Wolną? Zadowoloną z życia? Nie.
Jest „własnością” mściwego, zazdrosnego o swego nieżyjącego brata (wielką miłość Rose), nie do końca normalnego
człowieka. Na przykładzie Rose możemy się dowiedzieć, jaką
opinię miała w dziewiętnastowiecznej Francji niezamężna
kobieta, co na co dzień przeżywała wchodząc do arystokratycznej sfery. Poznajemy również losy naszej bohaterki na
tle przemian politycznych, jej przeżycia w czasie wojny, cały
czas walczącą o przetrwanie, o siebie, o swoje marzenia, o
swoje szczęście.
Koniec powieści zaskakuje nas wątkiem trzymającym w
napięciu, wątkiem zapożyczonym jakby z filmu kryminalnego. Ninę z opresji ratuje Miłosz, który wkroczył do akcji
niby rycerz na białym koniu, ten sam, który wcześniej złamał
jej serce. Drugim ważnym bohaterem jest Paryż – miasto
magiczne, miasto miłości, w którym spełniają się marzenia.
Książka urzeka opowieścią o czasach minionych, pełnych
nostalgicznego piękna. Ale stanowi również świetną lekcję
historii.
„Rose de Vallenord” to mieszanka romansu, powieści
obyczajowej, wojennej, a także przygodowej. Przypomina
melodramat, telenowelę z urokliwym tłem paryskich zaułków. Losy bohaterek śledzi się z jednakowym zaangażowaniem. Jednego tylko nie można zarzucić – że jest powieścią
nudną. Wręcz przeciwnie. Książkę cechuje dynamika i rozmach, i chociaż można z łatwością przewidzieć finał, trudno
jest się od niej oderwać.
Proza Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk jest jak opisywany przez nią rożek z ciasta francuskiego: wielowarstwowa, po kobiecemu krucha i delikatna, finezyjna, pełna literackiego smaku. A w środku niczym nadzienie kryją się
polska historia, dawna i współczesna, nierozerwalnie ze sobą
splecione.  Autorka zapewnia czytelnikowi wyśmienita ucztę
literacką, która urzeka opowieścią o czasach minionych,
gdzie trudne relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami, nieszczęśliwa miłość, trud życia wybijają się ponad swoje czasy. Czy
dotyczą one XIX wieku, czy czasów współczesnych są tak
samo aktualne. Fabuła za sprawą wątków historycznych, miłosnych i kryminalnych, zabiera czytelnika do świata pełnego
burzliwych wydarzeń, skrajnie biednych ludzi lub podzielonych na wyraźne kategorie społeczne. Do atmosfery artystycznego świata, wernisaży i Salonów malarskich, a także
szaleńczych romansów arystokracji francuskiej.  
Opracowała Barbara Woźniak czytelniczka Filii GBP w Mogielnicy.

Kultura

O wolności
prawie wszystko…

- debata młodzieży w Boguchwale

9 kwietnia 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w
Boguchwale zaprosiła młodzież licealną do udziału w debacie pod hasłem „Wolność: czujesz to?”.
Spotkanie
zorganizowano w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale, w ramach
ogólnopolskiej
akcji
Wydawnictwa Zysk i
S-ka, Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Temat debaty okazał
się bliski zainteresowaniom
boguchwalskiej
młodzieży, która zachęcana przez bibliotekarkę – Irenę Jakubiec,
chętnie
wypowiadała
się na tematy społeczne, aprobując sprzątanie po psach czy też
sprzeciwiając się zakazowi noszenia kolorowych ubrań i
obowiązkowemu mówieniu czystą polszczyzną.
Podczas spotkania prezentowano młodzieży także
najnowszą publikację Wydawnictwa Zysk i S-ka pt. „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”, która
ostatnio wzbogaciła zbiory boguchwalskiej biblioteki. W
tym wartościowym kompendium po raz pierwszy zaprezentowano polskiemu czytelnikowi zbiór pięćdziesięciu
utworów o tematyce wolnościowej, opracowanych przez
znanych filozofów, socjologów, ekonomistów oraz polityków. Do wspólnego „odkrywania wolności” zachęcała licealistów nie tylko treść książki, ale również rekomendacje
prof. Leszka Balcerowicza oraz znanych sportowców: Marcina Gortata – koszykarza i Piotra Pustelnika – himalaisty,
utożsamiających wolność z takimi wartościami jak: niezależność, odpowiedzialność oraz godność, które powinny
zobowiązywać współczesnych Polaków do podejmowania
ciągłej walki o niepodległość i nienaruszalność podstawowych swobód obywatelskich.
Debata „Wolność: czujesz to?” sprzyjała nie tylko edukacji boguchwalskiej młodzieży, ale była również
atrakcyjną formą rozwijania aktywności obywatelskiej. Na
zakończenie bibliotecznego spotkania licealiści skierowali
do prof. Leszka Balcerowicza kilka pytań. Oto niektóre z
nich:
„Czy według Pana polskie prawo gwarantuje w 100%
wolność w każdym aspekcie życia?”
„Gdzie leży granica, po przekroczeniu której wolność
obywatela staje się niebezpieczna, niekorzystna dla państwa?”
„Jak Pan się czuje w pełnionej przez Pana roli w polskim społeczeństwie?”
„Czy sądzi Pan, że ludzie mogą nadużywać wolność?”
„Czy kiedykolwiek miał Pan moment zwątpienia w
słuszność politycznych decyzji, podejmowanych przez
siebie?”
Irena Jakubiec

Kultura
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Herbata z jaśminem da się lubić...
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Boguchwale

12 kwietnia 2014 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Boguchwale zaprosił
młodych czytelników na przedpołudniowe spotkanie z książką beletrystyczną. Odbyło się ono w ciepłej,
kawiarnianej atmosferze i jak przystało na cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – pełne
było urokliwych chwil, wypełnianych
wrażeniami nastolatków o książce
Agnieszki Gil „Herbata z jaśminem”.
Uczestnicy DKK w Boguchwale
chętnie rozmawiali o Kurze – Martynie, licealistce z Wrocławia, która
za wszelka cenę próbuje odnaleźć
radość życia, akceptację bliskich
jej osób oraz przyjaciół. Nie jest
to łatwe, bo los stawia ją w trudnej sytuacji. Osierocona przez
matkę, opuszczona przez babcię
i prababcię – zdana  jest na niezbyt
skuteczną opiekę ojca i macochy,
uzależnionych od alkoholu.
Co z tego wychodzi – młody czytelnik w miarę szybko zauważa – podobnie jak nastoletni klubowicze z
Boguchwały. Kura przejmuje stopniowo rolę gospodyni, powoli otwierając się na świat i przyjaciół. Swoim
zachowaniem dziewczyna odstaje od
reszty nastolatków – lecz ta „zbroja”
skutecznie chroni ją przed odrzuceniem.
Kura powoli uświadamia sobie, że
w życiu nie można być ciągle „najeżonym”, warto czasami komuś zaufać. Nastolatka testuje więc swoich adoratorów – zakochanego w
niej jedynaka – Grzesia oraz Leona,
z którym   odkrywa piękno Wrocła-

wia, jego zabytki i przyrodę. Jednak
serce nie sługa – dziewczyna ostatecznie wybiera Maćka – portiera w
Ośrodku Rekreacyjnym, który pomaga jej nadrobić zaległości w szkole. Przynosi to dobry skutek, z dnia
na dzień dziewczyna nabiera coraz
więcej wiary w swoje możliwości.
Następuje
totalna
metamorfoza
Kury i to nie tylko w wyglądzie, ale
również w zachowaniu. Martyna odtąd używa tylko swojego imienia –
nie odrzuca już dobroci innych ludzi.
Przyjmuje pomoc babci i prababci
i od tego czasu ma najwspanialszy
dom na świecie.
Świat nastoletniej Martyny z pewnością jest bliski wielu polskim nastolatkom. Nie każdy ma możliwość
mieszkać w ekskluzywnej dzielnicy i
realizować w pełni swoje marzenia.
Podczas sobotniego spotkania DKK w
Boguchwale padało wiele osobistych
refleksji na ten temat. Nie wszystkie
z zachowań wrocławskiej nastolatki
warto naśladować – jak np. wchodzenie do domu po drabinie czy „pożyczanie” gitary od kolegi na szkolną wycieczkę. Warto natomiast,

podobnie jak bohaterowie powieści
Agnieszki Gil, spróbować herbaty
z jaśminem i pomyśleć o tym, jak
piękne jest życie i jak wiele jeszcze
czeka nas wspaniałych chwil… z osobami, na których naprawdę nam zależy.
Powodzenia!
Oprac. Irena Jakubiec
Moderator Młodzieżowego
DKK w Boguchwale
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Szkoła/Sport

Pływacki sukces uczennicy
Zespołu Szkół w Kielanówce
2 kwietnia na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Pływaniu.
Katarzyna Markuszka, uczennica
klasy VI Zespołu Szkół w Kielanówce, zdobyła na dystansie 50 m stylem klasycznym pierwsze miejsce, z
czasem 43.60 s.
W Igrzyskach wzięli udział także uczniowie Szkoły Podstawowej
w Boguchwale. Dziewczęta: Milena
Angerman, Julia Czech, Agnieszka
Frankiewicz, Aleksandra Byjoś, Oliwia Rzepka, Barbara Ciura, w sztafecie 6 x 25 m stylem dowolnym zajęły
7 miejsce, a chłopcy: Maksym Rzepka, Mateusz Krok, Sebastian Suda,
Kacper Borkowski, Mateusz Wasylewicz, Bartłomiej Gromek na tym samym dystansie zajęli 8 miejsce.
Indywidualnie Maksym Rzepka
zajął 2 miejsce, a Milena Angerman
3 miejsce na dystansie 50 m stylem
motylkowym.
UM

ŁĄKA

Sukces Szkoły Podstawowej nr 2
w Niechobrzu w Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbył się podobnie jak przed rokiem na obiektach Zespołu Szkół w Łące. W zmaganiach rywalizowało 15 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne powiatu rzeszowskiego.

Rywalizacja podzielona były na trzy
konkurencje: test wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, jazda
po torze przeszkód oraz po mia-

steczku ruchu drogowego. Sędziami byli funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, pracowni-

cy Polskiego Związku Motorowego
oddział w Rzeszowie oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.
Podliczone
wyniki
wskazały zwycięzców Turnieju. Pierwsze
miejsce zdobyli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Łące, drugie Szkoła
Podstawowa nr 2 w Górnie. Bardzo
dobrze spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
zajmując 3 miejsce w powiecie. Natomiast Konrad Rak, uczeń szkoły,
okazał się najlepszym zawodnikiem
Finału, pokonując pozostałych 33
uczniów. Warto dodać, że w klasyfikacji indywidualnej 9-te miejsce
zajęła Katarzyna Kiszka. Najlepsi
otrzymali cenne nagrody, a szkoły
pamiątkowe puchary.
Brązowi medaliści w kategorii
szkół podstawowych – Konrad Rak,
Katarzyna Kiszka, Eryk Kieś oraz
Joanna Baran. Opiekun – Tomasz
Siorek.
UM
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Aktywny Samorząd
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza
do ubiegania się w roku 2014
z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  
oprogramowania,
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
          o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
          dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Wnioski przyjmowane będą w terminach:
Moduł I – 01.03.2014-30.04.2014 oraz 01.09.2014-30.09.2014
Moduł II 01.03.2014-30.03.2014 oraz 01.09.2014-30.09.2014
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum
lub pod numerem telefonu: 178594823
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.powiat.rzeszow.pl

