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Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

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: 17 87 15 355.

NAPISZ DO NAS!!!

Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 17 87 15 355 lub
zostaw w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale.
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Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”
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Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale oraz wszystkie jej
filie na terenie Gminy Boguchwała

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE ........................................................................................ 4-10
Inwestor w boguchwalskiej strefie ekonomicznej � Nowe tereny pod inwestycje w Bo-
guchwale � Informacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale � Zmiana godzin pracy
Urzędu Miejskiego w Boguchwale � Bezpłatne porady prawne i pomoc psychologa
� Dwa nowe połączenia na liniach MKS do Lutoryża i Mogielnicy � Gminna Spółka
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale rozwija skrzydła � Niedługo
otwarcie żłobka w Boguchwale � Wsparliśmy wakacyjny wypoczynek dzieci � Bądź
blisko biblioteki – to Ci się opłaca

INFORMACJE ...................................................................................................................... 10-11
Gmina Boguchwała uczestniczyła w Międzynarodowych Targach � Po raz kolejny miesz-
kańcy Zarzecza udowodnili, że warto współpracować, aby osiągnąć cel

WYDARZENIA ...................................................................................................................... 12-14
Dożynki Gminne w Zgłobniu � VIII Międzynarodowy Plener Malarski Boguchwała 2012
� Turniej Gmin po raz trzeci � Zlot motocyklistów w Niechobrzu

KRONIKA ............................................................................................................................. 14-15
100 lat Anny Klimczak – Jubilatki z Lutoryża � Przyjaciele są zawsze obecni – 50 lat
minęło � Dlaczego wybrałeś/aś Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale, jako dalszy
etap twojej edukacji?

SZKOŁA ............................................................................................................................... 16-18
Konkurs Historia bliska � Święto Rodziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu �
I Gminny Konkurs Fizyczny pt. „Czas na fizykę”

PROJEKTY ................................................................................................................................ 18
Zakończenie projektu

PODROŻE ................................................................................................................................. 19
Z Boguchwały przez Bałkany

KULTURALNIK .......................................................................................................................... 19
Kalendarz wydarzeń kulturalnych

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJEGO DZIECKA .................................................................... 20-21
Internet – korzyści czy zagrożenia? � Prawidłowe zasady żywienia dzieci

OGŁOSZENIA ........................................................................................................................... 22
Wykaz abonentów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale

Korepetycje
z języka angielskiego
i z języka polskiego:

• Przygotowanie do konkursów i olim-
piad, pomoc uczniom ambitnym
i zdolnym w rozwijaniu pasji języko-
wych.
• Pomoc uczniom słabszym w nad-
rabianiu materiału szkolnego, przygo-
towaniu do sprawdzianów.
• Lekcje w przyjaznej atmosferze.
• Możliwe także korepetycje dwuoso-
bowe (zniżka).

Kontakt: 17 87 14 038

Sprostowanie
W „Wiadomościach Boguchwal-

skich” nr 2/2012 pojawił się błąd w zda-
niu na str. 4 w artykule pt.: „Ambitny plan
inwestycyjny na 2012 r.”. Zamiast „...prze-
budową drogi  Boguchwała-Lutoryż od
ul. Takczowej-Kolejowej...” powinno
być „...przebudową drogi Boguchwała-
Lutoryż od ul. Tkaczowa-Kolejowej...”.
Przepraszamy za błąd.
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Utworzona w 2010 roku specjalna
strefa ekonomiczna w Boguchwale do-
czekała się pierwszego inwestora. Sta-
rania władz gminnych i Krakowskiego
Parku Technologicznego, zarządcy strefy
przyniosły efekt w postaci nowego inwe-
stora – firmy H-GAZ. Zajmuje się ona
produkcją stacji gazowych, filtrów, zesta-
wów montażowych gazomierzy, instala-
cji APK oraz handlem, także z kontrahen-
tami z Ukrainy. Spółka posiada pewną
pozycję nie tylko na rynku podkarpac-
kim, ale także w Małopolsce. Obecnie
swoją działalność produkcyjną prowadzi
w zakładzie w Tyczynie.

Rozmowa

z Wojciechem Hliniakiem,

wspó³w³aœcicielem

firmy H-Gaz

– Dlaczego wybrali Państwo strefę
ekonomiczną w Boguchwale?
– Interesowała nas inwestycja w strefie
ekonomicznej z uwagi na możliwość sko-
rzystania z ulgi podatkowej. Aplikowaliśmy
do strefy w Rogoźnicy, jednak jej zarząd-
ca nie udzielił nam zezwolenia na działal-
ność. Stąd powzięliśmy decyzję o poszu-
kiwaniu alternatywnego rozwiązania. Stre-
fa w Boguchwale posiada aktualnie znacz-
nie gorszą infrastrukturę niż strefa w Ro-
goźnicy, jednak w bliskiej perspektywie
czasowej powinno się to zmienić.

Po kilku latach starań Burmistrza Bo-
guchwały Gmina stała się właścicielem
działek o łącznej powierzchni ponad

– Na czym będzie polegać inwestycja?
– Inwestycja polegać będzie na budowie
hali produkcyjnej oraz budynku biurowe-
go, a także obiektów dodatkowych, m.in.
warsztatu mechanicznego, garaży itp. Pro-
dukcja obejmować będzie stacje gazowe
oraz urządzenia ciśnieniowe mające za-
stosowanie w branży gazowniczej.

– Jaki będzie koszt inwestycji?
– Koszt inwestycji oceniamy na 7,5 mln zł.

Inwestor w boguchwalskiej strefie
ekonomicznej

Wizualizacja budynku, który ma powstać
w strefie ekonomicznej w Boguchwale

10 ha, o rynkowej wartości ok. 2,5 mln
zł. Jest to niezwykle ważna kwestia, któ-
ra wiąże się z dalszym rozwojem naszej

Gminy. Akt notarialny, na mocy którego
Gmina przejęła nieruchomości Skarbu
Państwa, podpisany został przez Burmi-
strza Boguchwały 18 lipca br. Jak stwier-
dzili pełnomocnicy Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej, działającej w imieniu Skarbu
Państwa Gmina Boguchwała jest liderem
w województwie podkarpackim w ilości
przejętych terenów. Jest to z pewnością
dowód niezwykłej determinacji. Nowe
tereny pozwolą na realizację kolejnych
inwestycyjnych przedsięwzięć.

– Bardzo cieszę się, że podejmowa-
ne działania odniosły pozytywny sku-
tek. W planach mamy budowę zespołu
obiektów sportowo-rekreacyjnych
i oświatowych. Chcemy również stwo-
rzyć miejsca do aktywnego wypoczyn-
ku dla mieszkańców naszej Gminy. Za-
inwestujemy w ścieżki piesze i rowero-
we, place zabaw dla dzieci – powiedział
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka
– odbierając akty własności.

Nowe tereny pod inwestycje
w Boguchwale

– Kiedy rozpoczną się prace na tym
terenie?
– Aktualnie prowadzone są prace projekto-
we. Inwestycja będzie odbywać się etapa-
mi. Budowa powinna rozpocząć się na wio-
snę 2013 r. a zakończyć w 2014 r. (I etap).

– Ile powstanie nowych miejsc pracy?
– Firma zamierza zatrudnić około 50 pra-
cowników.

Rozmawiała: Aneta Pyza

Podpisanie aktu własności
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Informacja z sesji
Rady Miejskiej
w Boguchwale

W dniu 4 wrzeœnia br. w sali widowiskowej
Urzêdu Miejskiego odby³a siê XXVI sesja Rady

Miejskiej.

Początek obrad rozpoczęto od wysłuchania informacji Biura Po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
którą przedstawił Pan Aleksander Ziaja. Ukazał on działanie 121 „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” – prowadzone w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz kryteria i za-
sady składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Nabór
będzie prowadzony tylko w województwie podkarpackim i potrwa od
2 października do 29 października 2012 r.

Następnie Radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Boguchwale, którą przed-
stawił Prezes Zarządu – Pan Andrzej Chejzdral. Przypomniał on hi-
storię, zadania i strukturę TBS-u oraz przywołał zrealizowane, reali-
zowane i planowane inwestycje.

Radni podjęli na sesji uchwały dotyczące m.in.:
- udzielenia przez Gminę Boguchwała poręczenia kredytu bankowe-
go,
- udzielenia pożyczki dla TBS na zakup nieruchomości i finansowa-
nie robót budowlanych,
- programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
- udzielenia pożyczki dla MCK,
- emisji obligacji,
- zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian uchwały Nr XLVIII/526/09 w sprawie dotacji do przedszkoli,
- zatwierdzenie realizacji projektu pn. „Edukacja – szansą na lepszą
przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Bo-
guchwale”,
- nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale,
- wyrażenie zgody na ustanowienie służebności,
- wyboru przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin PKS
(został nim Radny Krzysztof Jarosz),
- przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania oddziałów tere-
nowych Telewizji Polskiej.

Zmiana
godzin pracy

Urzędu
Miejskiego

w Boguchwale
Urząd Miejski w Boguchwale od dnia 1 września

2012 r. pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 15:30
wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30
środa od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Obsługa klientów w Referatach Urzędu:
Uprzejmie informujemy, że pracownicy urzędu przyj-

mują interesantów:
– od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:45
do 15:30,
– w piątek w godzinach od 7:45 do 14:30.

W pozostałych godzinach otwarcia urzędu pra-
cownicy zajmują się wyłącznie pracą wewnętrzną re-
feratów, a także pracą w terenie. Pracuje jedynie Biu-
ro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwa-
le, w którym na bieżąco uzyskać można wszelkie in-
formacje związane z pracą urzędu. Pracownicy Biu-
ra udzielają informacji o miejscu, sposobie załatwie-
nia danej sprawy, posiadają druki wniosków i udzie-
lają pomocy w ich wypełnieniu, przyjmują korespon-
dencje wpływającą do urzędu. Biuro Obsługi Klienta
znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego w Bogu-
chwale.

W soboty Urząd Miejski jest nieczynny. Burmistrz
Boguchwały przyjmuje obywateli w sprawie skarg
i wniosków w każdy wtorek od godz. 13:00 do godz.
15:30.

Bezpłatne porady prawne
i pomoc psychologa

W budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale przy ulicy Tkaczowa 134 (w sąsiedztwie Gminnego Biura Pracy – kondy-
gnacja -1) funkcjonuje Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Działający pod patronatem Mini-
sterstwa Sprawiedliwości Ośrodek, świadczy nieodpłatną pomoc specjalistyczną – porady prawne i pomoc psychologiczną.

Zainteresowani mogą korzystać z pomocy w sprawach karnych, rodzinnych, czy też alimentacyjnych.
Psycholog – I i III piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 16.00.
Prawnik – II i IV piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 16.00.

Porady prawne i pomoc psychologa dostępne pod numerem tel. 17 875 52 43.
UM
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Dwa nowe połączenia na liniach
MKS do Lutoryża i Mogielnicy
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Od dnia 1 września 2012 r. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uruchamia dwa nowe połączenia na
liniach MKS, które zastąpią dotychczasowe kursy świadczone przez PKS na liniach 136 i 137.
Nowe połączenia MKS:
1. Rzeszów – Boguchwała – Lutoryż
2. Rzeszów – Boguchwała – Mogielnica

W połączeniach tych, będą obowiązywały ceny biletów i ulgi identyczne jak w całej sieci MKS. Na terenie miasta Bogu-
chwała obowiązywać będzie strefa miejska, natomiast w miejscowości Mogielnica i Lutoryż strefa I. Rozkłady jazdy i cenniki
zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.zgpks.rzeszow.pl, w zakładce rozkłady jazdy i cennik biletów. Rozkłady
jazdy dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
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Gminna Spółka Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Boguchwale rozwija skrzydła

Jednym z g³ównych prio-

rytetów rozwojowych
w³adz Gminy Boguchwa³a
jest rozwój budownictwa

mieszkaniowego. Dla har-
monijnego rozwoju gminy

konieczne jest zwiêksze-
nie dostêpnoœci mieszkañ
dla m³odych ludzi, zak³a-

daj¹cych rodziny, a spoty-
kaj¹cych siê z brakiem
oferty nowych mieszkañ

po przystêpnej cenie na
terenie gminy.

Brak nowych powierzchni mieszka-
niowych w przypadku miasta Boguchwa-
ła skutkuje ucieczką młodych ludzi, do-
tychczasowych mieszkańców (do Rze-
szowa i innych miast), a to ta grupa spo-
łeczna powinna stanowić główną siłę
napędową rozwoju społeczno-gospodar-
czego gminnej wspólnoty. Znajduje to
odzwierciedlenie w gwałtownie pogar-
szającej się strukturze demograficznej
miasta (wzrasta odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym).

Wyższa zyskowność z każde-
go sprzedanego metra kwadrato-
wego mieszkania skłaniała przez
ostatnie lata firmy deweloperskie
oraz spółdzielnie mieszkaniowe
do budowy nowych mieszkań na
terenie Rzeszowa, a nie na tere-
nach podmiejskich, stąd niewiel-
kie zainteresowanie tych podmio-
tów terenem gminy, a szczególnie
obszarem miasta Boguchwała.

Ostatnie budynki wielorodzin-
ne Spółdzielnia Mieszkaniowa
Energetyk w Rzeszowie wybudo-
wała obok cmentarza w Boguchwale
w latach 2005-2008. Swojej inwestycji nie
rozpoczęła również Rzeszowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa posiadająca od
2007 r. działkę budowlaną w sąsiedztwie
Zakładów Naprawy Samochodów w Bo-
guchwale.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarun-
kowania w grudniu 2009 r., z inicjatywy
burmistrza utworzona została spółka
gminna pod nazwą Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego w Boguchwale, któ-
rej głównym zadaniem jest zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej i rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego.

Cele spó³ki

Przeprowadzone analizy wskazują, że
dla wsparcia budownictwa mieszkanio-
wego na terenie gminy, konieczne jest
zintensyfikowanie działań w następują-
cych obszarach, tj. w obszarze budow-
nictwa socjalnego, budownictwa na wy-
najem, społecznego budownictwa wła-
snościowego oraz pozyskiwania i przy-
gotowywania terenów pod inwestycje
mieszkaniowe. W każdym z tych obsza-
rów Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego może z powodzeniem prowadzić
działalność, wspierając różne grupy
mieszkańców.

W ubiegłym roku Zarząd Towarzystwa
Budownictwa Społecznego w Bogu-
chwale uruchomił realizację pierwszej
inwestycji. W dniu 22 czerwca 2011 r.
podpisał umowę z konsorcjum wyłonio-
nym w drodze przetargu INSTALBUD –
Rzeszów i OMEGA Rzeszów na wybudo-
wanie dwóch zintegrowanych nowocze-
snych budynków wielorodzinnych przy
ulicy Przemysłowej w Boguchwale.
Łącznie powstało 48 mieszkań oraz część
usługowa na parterze. Już dziś wiadomo,
że na parterze znajdować się będzie też
żłobek dla 40 dzieci, którego uruchomie-

nie władze gminy planują na grudzień
bieżącego roku.

Zakoñczenie budowy nowego

bloku

Przekazanie kluczy nowym mieszkań-
com planowane jest w listopadzie br.
W krótkim czasie wszystkie mieszkania
znalazły nabywców ze względu na bar-
dzo atrakcyjną cenę metra kwadratowe-
go mieszkania, wynoszącą 3.300 zł brut-
to. Cena ta obejmowała również miejsca
parkingowe i infrastrukturę towarzyszącą
oraz koszt wykupu nieruchomości, tj.
działki, którą gmina przekazała w apor-
cie* do TBS z przeznaczeniem na tę in-

westycję. Uzyskanie tak korzystnej ceny
było możliwe dzięki zastosowaniu proce-
dury przetargowej. Powstałą w ten spo-
sób oszczędność odczuli nabywcy
mieszkań, gdyż nie stała się ona częścią
ponadnormatywnego zysku, jak to jest
w przypadku firm deweloperskich i spół-
dzielni mieszkaniowych.

Obok budynku wielorodzinnego po-
wstaje też pawilon handlowo-usługowy,
który zostanie oddany do użytkowania
jeszcze w tym roku.

Poprzez zaangażowanie samorządu,
głównie o charakterze inicjującym i za-
rządczym, udało się uruchomić inwesty-
cję o wartości 12 mln zł. Środki, które
zaangażowano z budżetu gminy to tylko
92 tys. zł, przeznaczone na uruchomie-
nie spółki oraz działka budowlana o po-
wierzchni 1 ha (osoby kupujące miesz-
kania zwrócą jej równowartość). Inwesty-
cja przy ulicy Przemysłowej od początku
zakładała, że inwestorami będą przyszli
mieszkańcy, którzy pokryli wszystkie kosz-
ty związane z obsługą i realizacją tego
przedsięwzięcia przez gminną spółkę.

Nowe inwestycje

Obecnie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Boguchwale prowadzi
również prace związane z realizacją kolej-
nej inwestycji, tj. budynku wielorodzinne-
go przy ul. Technicznej. Budynek będzie
miał powierzchnię 1367 metrów kwadra-
towych i znajdzie się w nim 27 mieszkań.
W obiekcie tym planowane są trzy pomiesz-
czenia z przeznaczeniem na mieszkania
komunalne i socjalne oraz świetlica osie-
dlowa. Rozpoczęcie realizacji tej inwesty-
cji planowane jest jeszcze w tym roku.

„Krokiem milowym” w rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego i samej spół-
ki TBS jest zakup w ostatnim czasie po-
nad 16 ha gruntu od Agencji Nierucho-
mości Rolnych Skarbu Państwa, leżących
w Boguchwale na terenie objętym pla-
nem miejscowym Koreja 3 za kwotę
5,9 mln zł brutto. Środki na ten cel po-
chodzą z kredytu bankowego. Teren ten
daje możliwość budowy nowego osiedla
w Boguchwale, na którym według szacun-
ków docelowo zamieszka 1,5 tys. osób.

Działania podejmowane przez gminną
spółkę Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego w Boguchwale w pozytywny
sposób wpływają i z pewnością w przy-
szłości wpływać będą na rozwój budow-
nictwa mieszkaniowego w gminie Bogu-
chwała, a tym samym na realizację prio-
rytetów rozwojowych gminnej wspólnoty.

Piotr Klimczak

Blok mieszkalny przy ul. Tkaczowa (za stacją
paliw w Boguchwale)

* aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki han-
dlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci
wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wnie-
sienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw
do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).
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W nowopowstałym żłobku zostanie
objętych opieką 40 dzieci. Gmina Bogu-
chwała dofinansowuje pobyt dziecka
w żłobku w kwocie 300 zł. Zgodnie
z ustawą do żłobka będą przyjmowane
dzieci od 5 miesiąca życia do 3 lat. Żłob-
kiem będą zarządzać Monika Jagiełło
i Edyta Lawenda, są to osoby doświad-
czone w prowadzeniu żłobków, gdyż
utworzyły do tej pory dwie placówki:
w Rzeszowie oraz w Głogowie Małopol-
skim. Rodzice mają poczucie bezpie-
czeństwa, ponieważ Panie gwarantują
zatrudnianie wykwalifikowanej kadry,
która pielęgnuje oraz dba o rozwój dzie-
ci, dni adaptacyjne ułatwiające rozłąkę
dzieci z rodzicami, indywidualne podej-
ście do każdego dziecka, całodzienną
oraz godzinową opiekę nad dzieckiem.

Dziecko będzie mogło przebywać
w żłobku do 10 godzin dziennie, wcze-
śniej rozmawiamy z rodzicami, ustalamy
dogodne dla nich godziny otwarcia pla-
cówki, zapewniamy profesjonalną opie-

Wsparliśmy
wakacyjny

wypoczynek
dzieci

Jak co roku z bud¿etu

gminy zosta³y wydatko-

wane œrodki na wsparcie

organizacji letniego wy-

poczynku dla dzieci i m³o-

dzie¿y z terenu Gminy Bo-

guchwa³a.

Środki na ten cel w wysokości 28 000
zł pochodziły z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Program ten ma m.in.
promować i uczyć dzieci z naszej wspól-
noty gminnej zdrowego i aktywnego sty-
lu życia – bez alkoholu, narkotyków i in-
nych używek.

Dofinansowaliśmy półkolonie i war-
sztaty dla dzieci i młodzieży organizo-

kę. Ustawa mówi, że na ośmioro dzieci
przypada jeden opiekun, my podnosimy
standardy i na jednego opiekuna przypa-
da max. 5 dzieci – opowiada pani Edyta.

Docelowo w żłobku w Boguchwale
powstanie około 8 nowych miejsc pra-

wane w okresie wakacji w szkołach
i ośrodkach kultury. Zajęcia były zróżni-
cowane i zaplanowane tak, aby każdy
uczestnik letniego wypoczynku mógł
znaleźć coś interesującego dla siebie.

Olbrzymim zainteresowaniem cieszy-
ły się wyjazdy na basen w Boguchwale,
z którego dzieci i młodzież uczestniczą-
ca w tych formach wakacyjnego wypo-
czynku korzystała bezpłatnie.

W ramach letniego wypoczynku od-
były się wyjazdy m.in. do Tężni Solan-
kowej w Sołonce, Zagrody Garncarskiej

w Medyni Głogowskiej, Stadniny Jeź-
dzieckiej na Janowym Wzgórzu, Zamku
Lubomirskich w Łańcucie, Siedliska Jan-
czar w Pstrągowej. Niewątpliwie dużą
atrakcją dla dzieci był wyjazd do Kryni-
cy Zdroju, czy Jura Parku w Bałtowie,
gdyż dla wielu z nich była to jedyna
możliwość wyjazdu wakacyjnego.

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się także organizowane przez pla-
cówki edukacyjne i kulturalne zajęcia
plastyczne, kulinarne, sportowe i arty-
styczne oraz wyjazdy do kina.

Wypoczynek dzieci na basenie

Niedługo otwarcie żłobka w Boguchwale
Od 3 grudnia 2012 r. zostanie otwarty ¿³obek w Boguchwale przy ulicy Przemys³owej. Na
powierzchni 178 m2 zostan¹ zagospodarowane pomieszczenia dla dzieci. ¯³obek bêdzie dys-
ponowa³ równie¿ swoim placem. Jego powstanie finansuje w 50% Gmina Boguchwa³a, nato-
miast na pozosta³¹ czêœæ w kwocie 462 610 z³ gmina otrzyma³a dofinansowanie z resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

cy. Zatrudnieni pracownicy przed przy-
stąpieniem do pracy, przejdą miesięcz-
ne szkolenie w dwóch placówkach, któ-
re prowadzą pani Edyta i Monika.

Aneta Sołtys

Wnętrze jednego ze
żłobków prowadzo-
nych przez Monikę Ja-
giełło i Edytę Lawendę
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Bądź blisko biblioteki
– to Ci się opłaca

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale proponuje ró¿ne formy spêdza-
nia wolnego czasu. Po przerwie wakacyj-

nej rusza ze sprawdzonymi przedsiêwziê-
ciami, ale i podejmie nowe inicjatywy.

W każdej miejscowości gminy znajduje się biblioteka pu-
bliczna, każda oferuje Użytkownikowi coś ciekawego. Trady-
cyjną jej rolą jest wypożyczanie książek i to się nigdy nie zmie-
ni. Jednak współczesność narzuciła również nową rolę biblio-
tece, która powinna być instytucją, a w zasadzie centrum kul-
turalnym każdej miejscowości.

Co nowego w bibliotece

W październiku w Bibliotece Publicznej w Mogielnicy rusza
nowa edycja kursu komputerowego dla seniorów, a także spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych. Biblioteka
Publiczna w Lutoryżu proponuje ciąg dalszy spotkań z cyklu
„Dwa kwadranse w bibliotece” oraz spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dorosłych, w ramach którego zostanie zor-
ganizowane spotkanie autorskie z pisarką Olgą Rudnicką, au-

Spotkanie z Barbarą Ciwoniuk – autorką powieści dla mło-
dzieży

torką powieści kryminalnych. Nowością w bibliotece w Lutory-
żu będzie kurs komputerowy dla osób 50+. W Bibliotece Pu-
blicznej w Nosówce i Racławówce będą odbywały się spotka-
nia pn. „Moje hobby”.
Latarnicy w bibliotece

Dwóch pracowników biblioteki zostało Latarnikami, w ra-
mach Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS), jest to najwięk-
sze przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków 50+.
Włącz się w świat Internetu, Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale pomoże Ci w tym. Dla dorosłych mieszkańców
gminy, którzy chcą nauczyć się obsługi komputera, chcą po-
znać zalety Internetu biblioteka jest miejscem idealnym.
Elektroniczna biblioteka

Do końca 2012 r. do elektronicznego systemu wypożycza-
nia książek zostaną włączone wszystkie filie z terenu Gminy
Boguchwała. Dotychczas w systemie elektronicznym znajduje
się biblioteka w Boguchwale, Lutoryżu, Mogielnicy, Nosówce,
Racławówce i w Zarzeczu. Od września zostanie włączona bi-
blioteka ze Zgłobnia.
Pracujemy dla Ciebie

25 października zapraszamy wszystkich Państwa na wyda-
rzenie kulturalne pn. „Dlaczego Ukraina? A dlaczego NIE!?”,
będzie to wydarzenie, podczas którego zaprezentujemy kultu-
rę i tradycję Ukrainy. Organizacja tej imprezy możliwa jest dzię-
ki dodatkowemu grantowi pozyskanemu przez GBP w Bogu-
chwale w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem
jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Gwarantujemy występ muzyka z Ukrainy, pyszny barszcz
ukraiński oraz dużo pozytywnej energii. Przygotowaliśmy dla
wszystkich Użytkowników biblioteki różne formy aktywności.
O szczegóły pytajcie w bibliotekach publicznych na terenie
Gminy Boguchwała.

Biblioteka jest instytucją kultury otwartą na nowe działania,
podejmuje różne niestandardowe wyzwania. O bibliotece i jej
działaniach możesz poczytać na stronach internetowych: Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Boguchwale www.boguchwala.gf.gd,
portalu Gminy Boguchwała www.boguchwala.pl, oraz na wielu
innych m.in. na www.w.bibliotece.pl, www.galicjusz.pl,
www.wimbp.rzeszow.pl.

Nie boisz się wyzwań zostań twórcą swojej biblioteki.
Aneta Pyza

Gmina Boguchwała
uczestniczyła

w Międzynarodowych Targach
W dniach 15–16.09.2012 roku na Hali Podpromie w Rze-

szowie odby³o siê Alpejsko-Karpackie Forum Wspó³pra-

cy i Miêdzynarodowe Targi Turystyki. Impreza zosta³a

zorganizowana w ramach projektu Alpejsko-Karpacki

Most Wspó³pracy, który prowadzi Euroregion Karpacki

wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Carpathia.

Celem przedsięwzięcia było: stworze-
nie podstaw do szerokiej współpracy po-
lityczno-gospodarczej opartej na europej-
skim partnerstwie na rzecz tworzenia i roz-
woju wspólnej przestrzeni gospodarczej
na obszarze Euroregionu Karpackiego,
wymiana doświadczeń nowych obszarów

gionów karpackich i alpejskich.
Na targach pojawiło się ponad 120

wystawców z różnych krajów: Polski,
Szwajcarii, Austrii, Ukrainy, Słowacji, Ru-
munii, Chorwacji, hiszpańskiej Katalonii,
Włoch oraz rosyjsko-estońsko-łotewskie-
go euroregionu Psków-Liwonia.

współpracy pomiędzy kar-
packimi, alpejskimi, euro-
pejskimi i światowymi
partnerami, identyfikacja
wspólnych gospodarczych
procesów rozwojowych
opartych o potencjały re-
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Po raz kolejny

mieszkañcy

Zarzecza

udowodnili,

¿e warto

wspó³pracowaæ,

aby osi¹gn¹æ cel

30 czerwca br. z inicjatywy
Marcina Moskwy wicepreze-
sa Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-

nej w Zarzeczu odby³ siê
koncert charytatywny,
z którego zebrane œrodki
przekazano na rehabilitacjê
mieszkanki Zarzecza Mo-
niczki Kalembkiewicz.

Gwiazdą i główną atrakcją dnia był
występ finalisty programu „Mam Talent”,
Tomasza Piotrowskiego. Zaprezentowali
się również lokalny zespół PISK oraz rze-
szowski zespół Huśtawka.

Organizatorzy zadbali o przygotowa-
nie sali, odpowiednie nagłośnienie i bez-
pieczeństwo podczas imprezy. Strażacy
z OSP Zarzecze skutecznie pilnowali po-
rządku, a panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Zarzeczu chętnie pomagały
w zbiórce. Rada Sołecka w Zarzeczu rów-
nież przyczyniła się do sprawnej obsługi
koncertu. Zebraną kwotę 2 806,50 Mar-
cin Moskwa, jako główny pomysłodaw-
ca oraz wnioskujący o pozwolenie, wpła-
cił na konto bankowe wskazane przez ro-
dziców Moniki. Pieniądze pomogą jej
w rehabilitacji. Organizatorzy działali
zgodnie z pozwoleniem R.5311.1.2012
wydanym przez Burmistrza Boguchwały.

Monice życzymy zdrowia i dalszych
sukcesów w pokonywaniu przeciwności
losu, zaś rodzicom wytrwałości i cierpli-
wości.

Red.

Monika Kalembkiewicz

Stoiska Gminy
Boguchwa³a

W ramach ścisłej
współpracy z organizato-
rami Gmina Boguchwała
zorganizowała kilka sto-
isk. Część z nich została
wygospodarowana dla
firm, które w znaczący
sposób funkcjonują na
rynku nie tylko bogu-
chwalskim. Były to: ZNS
Boguchwała, Hotel i Re-
stauracja „Hibiskus”, „So-
larheat Angerman” oraz „SAWE Wojciech
Sikora”. Wszyscy zainteresowani mogli
się zapoznać z profilem ich działalności
oraz ofertą jaką dysponują.

Stoisko Gminy Boguchwała zostało
podzielone na część, w której umiesz-
czono liczne foldery, ulotki i gadżety firm,
działających na terenie gminy oraz na
część poświęconą promocji samej gmi-
ny: strefy ekonomicznej, szerokiej dzia-
łalności infrastrukturalnej, edukacyjnej
i sportowo–rekreacyjnej – które powo-
dują, że gmina stała się atrakcyjnym
miejscem na mapie województwa. Sto-
isko stało się miejscem licznych spotkań
i rozmów z przedstawicielami inwesto-
rów i różnych organizacji – zarówno
polskich jak i zagranicznych. Burmistrz
przedstawił ofertę inwestycyjną, a także
poruszał tematy aktualnych oraz plano-
wanych działaniach związanych z roz-
wojem gminy.

Wiele atrakcji targów

Jedną z licznych ofert targów były
panele dyskusyjne, podczas których

omawiano zagadnienia
dotyczące recyklingu, go-
spodarki komunalnej,
energii alternatywnej,
a także turystyki, produk-
tów ekologicznych, trady-
cyjnych i regionalnych.
Dodatkowo dla uczestni-
ków przygotowano część
artystyczną, podczas któ-
rej można było podziwiać
liczne pokazy artystyczne,
występy polskich i zagra-
nicznych zespołów ta-
necznych i muzycznych.

Targi Alpejsko-Karpackie Forum
Współpracy są wstępem do nawiązania
współpracy pomiędzy przedstawicielami
organizacji, instytucji oraz firm z różnych
krajów, wymiany doświadczeń i wiedzy.
Tego rodzaju inicjatywy są bardzo po-
trzebne, ponieważ wiążą się z możliwo-
ściami rozwoju miast i ich przedsiębior-
czości.

Opracowała: Renata Bartnik
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Na ręce pana Burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki
składamy serdeczne podziękowanie za zorganizowanie Do-
żynek Gminnych w dniu 2 września 2012 r. w Zgłobniu, a dla
Pana Dyrektora MZN Czesława Krawca za wykonanie niezbęd-
nych robót na stadionie przed Dożynkami. Pani Dyrektor Mał-
gorzacie Kot oraz wszystkim paniom Lokalnego Ośrodka Kul-
tury „Wspólnota” w Zgłobniu, Starostom Dożynek −państwu
Elżbieci i Wiesławowi Toś, Księżom z parafii Zgłobień, Orkie-
strze Dętej, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom,
Sołtysom i Radom Sołeckim, strażakom, sportowcom z tere-
nu Gminy za ich trud i zaangażowanie w zorganizowaniu tak
wspaniałego świętowania.

Zespołom, które uświetniły swoimi występami Gminne Do-
żynki, jak również wszystkim zaproszonym gościom oraz miesz-
kańcom Zgłobnia za ich tak liczne przybycie – serdecznie dzię-
kujemy.

Tadeusz Kalandyk
Radny Rady Miejskiej w Boguchwale, mieszkaniec

Zgłobnia

Łukasz Hudzik
Sołtys sołectwa Zgłobień

Wydarzenia

Dożynki Gminne w Zgłobniu

16 sierpnia br. zakoñczy³ siê w Bogu-

chwale „VIII Miêdzynarodowy Plener Ma-
larski”. Przez dwa tygodnie goœcili u nas
malarze z Polski, S³owacji i Ukrainy.

W trakcie Pleneru powsta³o wiele prac
przedstawiaj¹cych ciekawe, widziane

oczami artystów krajobrazy i urokliwe
miejsca – zak¹tki naszego miasta.

Gmina Boguchwa³a jako Ÿród³o

bogatej inspiracji
Cieszy fakt, że nasza gmina jest ciągle nieodkryta dla arty-

stów i stanowi źródło bogatej inspiracji. Ich twórczość została
odzwierciedlona w licznie powstałych autoportretach oraz
abstrakcyjach i wizjonerskich spojrzeniach na człowieka i na-
turę. Dzieła zostały zaprezentowane w poplenerowej wysta-
wie w Pałacu Lubomirskich. Zwiedzający mogli osobiście
i bezpośrednio zamienić kilka zdań z artystami, jak i nabyć
ich wyjątkowe prace.

VIII Międzynarodowy
Plener Malarski

Boguchwała 2012

Wspólne œwiêtowanie

Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym
pw. Św. Andrzeja w Zgłobniu. Następnie można było podzi-
wiać przemarsz 10 korowodów wieńcowych. Kolory i materiały
wykorzystane do ich produkcji nastroiły uczestników do świę-
towania i wspomnień z lat ubiegłych. Starostowie tegorocznych

Dożynek – państwo Elżbieta i Wiesław Toś przekazali uroczy-
ście bochen chleba na ręce Burmistrza – Wiesława Dronki.

Występy na scenie uatrakcyjniły wydarzenie. Zespoły lu-
dowe śpiewem i tańcem zapraszały do wspólnej zabawy.
Gwiazdą wieczoru był zespół 4EVER, który swoim wystąpie-
niem zakończył tegoroczne Dożynki.

2 wrzeœnia br. w Zg³obniu odby³y siê Gminne Do-

¿ynki. Ludowe œwiêto organizowane jest corocz-

nie i cieszy siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ-

ców Gminy Boguchwa³a. Mi³a atmosfera, piêkne
wieñce do¿ynkowe misternie wykonywane przez

mieszkañców gminy, stoiska z wiejskim jad³em

i innymi smako³ykami sprawi³y, ¿e ka¿dy uczest-

nik œwiêta opuszcza³ go usatysfakcjonowany.

Podziêkowania dla artystów

Uczestniczący w wystawie Burmistrz Wiesław Dronka po-
dziękował artystom za wyjątkowy klimat, jaki stwarzają wokół
Pleneru, dzięki czemu Boguchwała jako artystyczny temat
przewija się w ich twórczości i malarstwie.

Organizatorem tego prestiżowego przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury Narodowej i Działalności
Charytatywnej przy Parafii Świętego Stanisława Biskupa Mę-
czennika w Boguchwale oraz Podkarpackie Towarzystwo Za-
chęty Sztuk Pięknych przy udziale finansowym Gminy Bogu-
chwała.

Nad całością wydarzenia czuwał komisarz pleneru Jacek
Krzysztof Nowak.
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Wydarzenia

Drużyny, jak co roku stanęły do boju z pozytywnym nasta-
wieniem, pełne wigoru i dobrego humoru. Delegacje gmin wy-
posażone w transparenty, flagi, barwne stroje radośnie przemie-
rzały płytę stadionu sportowego w Lubeni. Po przemarszu każ-
da z gmin prezentowała na scenie „pieśń pochwalną na cześć
swojej gminy” w żartobliwej formie. Gminy rywalizowały ze sobą
w konkurencjach sportowo-sprawnościowych, konkurencjach
strażackich oraz konkursie kulinarnym. Delegacje gminne pre-
zentowały swój dorobek artystyczny na scenie oraz stoiskach

promocyjnych, na których można było zapoznać się z ich specy-
fiką, podziwiać rękodzieło ludowe, rzemiosło artystyczne oraz
posmakować tradycyjnych potraw staropolskich.

Uroczystego otwarcia i przywitania przybyłych delegacji oraz
gości dokonał gospodarz tegorocznego „Turnieju Gmin” Wójt
Gminy Lubenia Adam Warzybok. Głos zabrali również Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka
oraz Wójt Gminy Świlcza Woj-
ciech Wdowik, a także Dyrektor
Biura LGD Ewa Śliwa.

Stra¿acy na medal
Jako pierwsi w międzygmin-

nych rozgrywkach rywalizowali
strażacy. W ramach tej konkuren-
cji zostały wytypowane zespoły
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych każdej z gmin. W tym
roku strażacy mieli do pokonania
tor przeszkód – bieg po pochylni,
skok przez przeszkodę, cięcie piłą motorową pnia, po czym bły-
skawicznie rozkładali sprzęt gaśniczy i kierowali równocześnie dwa
strumienie wody: jeden do celu, a drugim strącali słupki stojące
na palach. W tej konkurencji nie do pokonania była OSP z gminy

Świlcza, II miejsce przypadło OSP z Lubeni, III Strażakom z gminy
Boguchwała. Strażackim zwyczajem wody nigdy dość, więc tor,
na którym odbyły się również zawody sportowe został odpowied-

nio przygotowany. Pomimo tego, że na niebie nie było ani jednej
chmurki, na widownię woda lała się strumieniami.

Na sportowo

Dyscypliny wybrane do konkurencji sportowych wymagały
od zawodników odpowiedniego przygotowania fizycznego oraz
poczucia humoru, czego na pewno nie zabrakło. Wszystkie kon-
kurencje odbywały się zgodnie z zasadą fair play. W tym roku
zawodnicy mierzyli się: w przeciąganiu liny na boso na specjal-
nie przygotowanym torze, rzucie jajkiem do patelni trzymanej
przez jednego z zawodników, biegu w trzyosobowych nartach
między pachołkami oraz wbijaniu gwoździ młotkiem na długim

trzonku lewą ręką. W konkuren-
cjach sportowych I miejsce zaję-
ła gmina Lubenia, II Świlcza,
a III Boguchwała.

Od kuchni
Do degustacji w konkursie

kulinarnym zostały zgłoszone
nalewki wykonane według tra-
dycyjnych receptur przez Koła
Gospodyń Wiejskich z po-
szczególnych gmin. Zostały
one ocenione według następu-
jącej kolejności: I miejsce zaję-

ła gmina Boguchwała, II Świlcza, III Lubenia. Drużyny biorące
udział w poszczególnych konkurencjach zostały uhonorowa-
ne nagrodami oraz pucharami.

Justyna Rogóz

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

Turniej Gmin po raz trzeci
8 lipca odby³ siê Turniej Gmin 2012, zorganizowany przez LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w partnerstwie z Gmin¹ Lubenia oraz Gminnym Oœrodkiem Kultury w Lubeni pod honorowym
patronatem Marsza³ka Województwa Podkarpackiego.
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22 lipca br. na stadionie sportowym w Niechobrzu odbył
się „Piknik wakacyjny”. Imprezami towarzyszącymi były: Zlot
motocyklistów oraz Jarmark folklorystyczny. Na imprezę przy-
jechało ok. 250 pojazdów różnych marek. Były najstarsze mo-
tocykle – pięknie odrestaurowane oraz te najnowsze, wzbu-
dzające ogromne zainteresowanie. Wśród prezentowanych
motocykli znalazły się również 4 zabytkowe samochody.

Dla wszystkich uczestników zlotu organizatorzy przygoto-
wali liczne konkursy i ciekawe nagrody. Podczas imprezy od-
bywał się również kiermasz rękodzieła regionalnego i degu-
stacja potraw staropolskich. Wieczorem wszystkich uczestni-
ków imprezy bawiły zespoły: Haven z Czudca oraz gwiazda
wieczoru – Zespół RAMOLSI z Katowic. Impreza zakończyła
się pokazem sztucznych ogni. Organizatorem imprezy był:
Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” z Niechobrza.

UM

27 sierpnia Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka wraz z Wiesławem Lada
Dyrektorem Oddziału Regionalnego
KRUS w Rzeszowie oraz Magdaleną
Byjoś – Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Boguchwale złożyli osobiście
życzenia Dostojnej Jubilatce Annie Klim-
czak z Lutoryża, obchodzącej okrągłą –
100 rocznicę życia.

Gratulacje oraz wyrazy uznania,
wszelkiej pomyślności oraz nieustannej
pogody ducha na dalsze piękne lata
życia, przekazał Pani Annie Burmistrz.
Spotkanie było bardzo ciepłe i serdecz-
ne. Nie zabrakło pięknych kwiatów i tor-
tu urodzinowego.

UM

100 lat Anny Klimczak
– Jubilatki z Lutoryża

Zlot motocyklistów w Niechobrzu
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Przyjaciele są zawsze obecni
– 50 lat minęło

30 czerwca 2012 r. absolwenci Szko³y Podstawowej w Boguchwale roku 1962 œwiê-
towali swoje 50-lecie. Spoœród ¿yj¹cych przyby³o 15 osób, niektórzy nawet z zagrani-
cy. Dziesiêæ dni wczeœniej- 20 czerwca – w koœciele parafialnym w Boguchwale zo-
sta³a odprawiona Msza Œwiêta w intencji ¿yj¹cych i zmar³ych absolwentów roku 1962.

... „Oto jest dzień, który dał nam Pan,
radujmy się i weselmy się w nim”- dzień
dzisiejszy dany nam 50-latkom od Boga
do wspólnego świętowania
i wspominania tego, co
było dawno, dawno temu.
Nasze dzisiejsze spotkanie
przebiegać będzie pod ha-
słem: Przyjaźń-przyjaciele”.
Warto zapamiętać, że –
„przyjaciela znajdziemy, je-
śli sami umiemy być przy-
jaciółmi” – a nas, tu obec-
nych, dotyczy także powie-
dzenie „prawdziwi przyja-
ciele są zawsze obecni,
choć oddaleni”... Tak powi-
tała uczestników J.G. Czar-
nik- główny organizator
spotkania.

Spotkanie przebiegało
w bardzo wesołej atmosfe-
rze, szczególnym akcen-
tem był okolicznościowy
tort z napisem „50 lat mi-
nęło” i  zapalonymi 28
świeczkami. Po toaście
i odśpiewanym „Sto lat”
i „Upływa szybko życie”
najstarsza absolwentka
(ur. w styczniu) zdmuchnę-
ła świeczki, po czym roz-
poczęła się uczta przy suto
zastawionym stole. Były wspomnienia,
żarty i śpiew, uzupełnione historią pt.

„Nasza szkoła, nasza Pani, nasza kla-
sa”. Na koniec wszyscy otrzymali pa-
miątkowe laurki z mottem A. Camus

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowa-
dzić, nie idź przede mną, bo nie mogę
nadążyć. Idź po prostu obok mnie
i bądź moim przyjacielem” oraz zdję-
ciem starej szkoły, swoim „imiennikiem”
i piękną czerwoną różę. Swoje „mowy”
J.G. Czarnik zakończyła słowami „Zo-
stań – bo to najpiękniejsze słowo
w słowniku przyjaźni”.

Relacja uczestników

ze spotkania:

Dzięki naszemu niezastąpionemu ko-
leżeństwu Jasi, Andrzejowi, Lesi i Maria-
nowi udało nam się spotkać już po raz
drugi od momentu ukończenia Szkoły
Podstawowej w Boguchwale (pięć lat

temu w 2007 r. świętowaliśmy 45-lecie).
Tego rodzaju spotkania są niezwykle
wzruszające. Zjawili się absolwenci na-

wet z odległych krańców Pol-
ski i Europy. Radość z rozpo-
znania tych długo nie widzia-
nych była ogromna. Po powi-
taniu przez organizatorów były
wspomnienia i uczniowskie
rozmowy do następnego dnia
przy suto zastawionym stole,
okolicznościowym torcie ze
świeczkami. Czas upływał
szybko, a my nie mogliśmy się
nacieszyć sobą. Takie spotka-
nia uświadamiają nam, jak
cenne są więzi koleżeńskie.
Pielęgnujmy je.

Barbara Kogut
i Grażyna Szypuła

* * *

Nasze jubileuszowe spo-
tkanie upłynęło w miłej i wręcz
rodzinnej atmosferze. Były
wspomnienia, śpiewy, sesja
fotograficzna, jak również
dużo śmiechu. Niespodzianka
w postaci krótkiego opracowa-
nia „Nasza szkoła, nasza Pani,
nasza klasa”, przygotowana
przez koleżankę Jasię i zdję-

cie naszej starej szkoły, będą pięknymi
pamiątkami naszego jubileuszu. Na
pewno to spotkanie pozostanie w pamię-
ci każdego z nas.

Cecylia Łuszczyńska

50 lat minęło. Rocznik 1962 podczas jubileuszowego spotka-
nia

Dziękuję za miłe słowa i wyrazy
wdzięczności ze strony uczestników
spotkania. Pragnę podziękować dy-
rekcji GBP w Boguchwale i koleżan-
ce Danusi z biblioteki za okazaną mi
pomoc w doborze odpowiednich
materiałów. Ze swojej strony dzięku-
ję również kolegom Andrzejowi i Ma-
rianowi oraz koleżance Aleksandrze
(Lesi) za ich osobiste zaangażowa-
nie i pomoc, aby nasze spotkanie
„50-latków” pozostało w pamięci
wszystkich przyjaciół.

Janina Genowefa Czarnik Każdy z uczestników otrzymał zdjęcie
starej szkoły, imiennik
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Szko³a

Martyna z Niebyl-
ca – wybrałam LO
w Boguchwale, bo
szkoła oferuje duży
wybór języków ob-
cych, ale też ze
względów prak-
tycznych takich jak
np. zwrot kosztów
dojazdu.

Uczennice ze Szko³y Podsta-
wowej w Zarzeczu i Szko³y
Podstawowej w Lutory¿u
wziê³y udzia³ w XVI edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Historia Bliska” (tytu³ tema-
tu konkursowego – „Walka,
opór, bunt – wartoœæ i cena
niezgody w PRL”).

Patronat nad obiema grupami wzorem
lat ubiegłych objęła Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Boguchwale. Z ramienia bibliote-
ki opiekę sprawowała Pani Danuta Starzyk.

Sama myśl napisania prac zrodziła się

jeszcze podczas ubiegłorocznych lekcji
„Żywego muzeum”. To podczas nich mię-
liśmy po raz pierwszy kontakt ze świadka-
mi historii, których wspomnienia, jak się
okazało wzbogaciły obie nasze prace.

Opiekę nad grupą uczennic z Zarze-
cza (Klaudia Kąkol, Klaudia Gralewska,
Aleksandra Grzebyk, Paulina Szmela i Ali-
cja Lewicka) objęła mgr Anna Wołowiec.
Praca zatytułowana „Bunt znaczy wol-
ność” zawiera wywiady i zdjęcia, doku-
mentujące tok jej powstania. W przypad-
ku tej pracy wielkie słowa podziękowania
kierujemy na ręce Pana Andrzeja Gajdka
za pomoc w pozyskaniu świadków histo-
rii, szczególnie zasłużonych dla rozwoju

Dlaczego wybra³eœ/aœ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Boguchwale,

jako dalszy etap twojej edukacji?

Dominika z Bogu-
chwały – kadra pe-
dagogiczna w LO
jest młoda, to duży
plus dla nas –
uczniów.

Philippe z Niecho-
brza – przyszedłem
do tego LO, ponie-
waż mają dobrą
ofertę związaną ze
sportem. Trenuje te-
nis ziemny, a dzięki
szkole spędzę jesz-
cze więcej godzin
na korcie, co jest dla
mnie bardzo ważne.

Kasia ze Zgłobnia
– szkoła oferuje
dużo zajęć dodat-
kowych, w każdej
chwili mogę zmie-
nić profil, który wy-
brałam na począt-
ku.

Karol z Lutczy –
nie muszę kupować
podręczników, bo
szkoła mi je poży-
czyła. Musiałem tyl-
ko zagwarantować,
że będę o nie dbał.

Kasia z Czudca –
uczymy się w ma-
łych grupach,
moim zdaniem
w nauce to bardzo
istotne, ponieważ
nauczyciel może
poświęcić mi więcej
czasu, jeśli czegoś
nie zrozumiem.

KONKURS HISTORIA BLISKA
„Solidarności” w regionie oraz podziele-
nie się swoimi wspomnieniami.

Opiekę nad grupą uczennic z Lutory-
ża (Katarzyna Szczur, Karolina Deręgow-
ska, Klaudia Kułak, Ewelina Sanecka, Ga-
briela Mularz i Natalia Paśkiewicz) objął na-
tomiast mgr Łukasz Gajdek. Praca zatytu-
łowana „Cena wolności” ma podobny cha-
rakter jak uczennic z Zarzecza i opiera się
na wywiadach ze świadkami historii. I tym
razem praca została wzbogacona o świa-
dectwa zasłużonych działaczy „Solidarno-
ści” w regionie oraz zdjęcia dokumentują-
ce prace przy jej powstaniu.

Szczególnie ważny przy przygotowa-
niu obu prac był fakt współpracy obu szkół
i nauczycieli prowadzących obie grupy, co
przełożyło się na jeszcze lepszy efekt koń-
cowy.

Szczególne słowa uznania kierujemy
do wszystkich świadków historii, których
wspomnienia wzbogaciły prace. Każde
spotkanie nie tylko pozostawiło niezapo-
mniane wrażenia, ale także pozwoliło po-
znać historię okresu PRL.

Zespoły redakcyjne składają także po-
dziękowania dla Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Boguchwale za wspieranie
wszelkich podejmowanych w trakcie po-
wstawania prac działań.

Historia jest taka jaką my napiszemy,
dlatego warto korzystać z wielkiego ba-
gażu wspomnień, który noszą nasi bliscy
by tą historię rozpowszechniać i dogłęb-
nie poznawać.

Anna Wołowiec
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Szko³a

Szkoła umożliwia pełne uczestnictwo
dzieci niepełnosprawnych w życiu i roz-
woju społecznym dzięki obcowaniu z ró-
wieśnikami, akceptację odmienności
drugiego człowieka, nawiązywanie kon-
taktów każdego z każdym.

Co 5 lat w rocznicę założenia i nada-
nia szkole imienia Królowej Jadwigi
szkoła organizuje festyn rodzinny połą-
czony z Dniem Matki, Dniem Dziecka
i Dniem Ojca czyli ŚWIĘTO RODZINY.
W tym roku – 10 czerwca społeczność
szkolna wspólnie z Lokalnym Ośrodkiem
Kultury „Razem” w Niechobrzu, Młodzie-
żową Radą Gminy Boguchwała przygo-
towała uroczystość pod hasłem „Na
dobre i na złe – jest rodzina... Na dobre
i na złe – niech się trzyma” w ramach
programu sołeckiego z zakresu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych.

Gościnnie przybyli: Starosta Rze-
szowski Józef Jodłowski, Proboszcz
Parafii Niechobrz ks. dr Jan Koc, sołtys
Niechobrza Marian Kawa, radni Zofia
Czech i Krzysztof Jarosz, przedstawiciele
Urzędu Miasta i Gminy Boguchwała,
emerytowani i byli nauczyciele naszej
szkoły i przedstawiciele sponsorów.

Dzień ten został uatrakcyjniony wy-
stępami dzieci z przedszkola Kubusio-
wa Polana, uczniów z klas 0–6 oraz po-
kazami sztuk walki i tańcami zaproszo-
nych zespołów. Maluchy w atmosferze

Kabaret Typy Kobiet

Święto Rodziny
w Szkole Podstawowej nr 2

w Niechobrzu

EURO 2012 przekazały najlepsze życze-
nia swoim rodzicom a hymn „Koko –
Euro spoko” w ich wykonaniu został
przyjęty gorącym aplauzem. Klasa 0
przygotowała montaż słowno – muzycz-
ny. Teatrzyk szkolny, do którego należą
uczniowie z klas 1–6 pokazał się
w dwóch odsłonach: „W rodzinie jest jak
w kinie” oraz „Jak żabka mała rodziców
nie słuchała”. Scenki nawiązywały do co-
dziennych sytuacji spotykanych w rodzi-
nach. Chłopcy z klasy 4–6 do łez rozba-
wili zgromadzoną publiczność pokazem
kabaretowym pt. „Typy Kobiet”.

Podziękowanie rodzicom za ich trud
wychowania uczniowie wyrazili również
poprzez prezentację talentów tanecz-
nych i muzycznych. I tak klasa 1 popisa-
ła się wykonaniem greckiej Zorby, dziew-
czynki z klasy 3 i 5 układem tanecznym
do piosenki „Lazy song” w wykonaniu
Marcina Sawickiego z kl. 3 a Angelika
Pisarek i Dominika Siorek swój talent
zaprezentowały śpiewając piosenki
o mamie.

Święto Rodziny uświetniły występy
zespołów gościnnych. Grupa Cherrle-
aders z Lutoryża pokazała układy spor-
towo – taneczne z pomponami. Szkoła
„Busi- do” działająca przy Lokalnym
Ośrodku Kultury w Niechobrzu „Razem”
zaprezentowała pokaz walki Kung – Fu.
Strażacy z Niechobrza przyjechali spe-
cjalnie, aby pokazać swój najnowszy

wóz bojowy, w którym można było po-
siedzieć, zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Konkursami, zabawami integracyjnymi
dla dzieci i rodziców zajęli się profesjo-
nalni wodzireje, zaś wspólnej biesiadzie
przygrywał zespół muzyczny. Dużą
atrakcją było stanowisko do malowania
twarzy, na którym dzieci zyskiwały baj-
kowe makijaże. Rodzice uczniów szko-
ły przygotowali coś na ząb: były szasz-
łyki, bigos staropolski, potrawy z grilla
i wspaniałe słodkości. Ciekawymi pa-
miątkami z pobytu na święcie rodzinnym
były obrazy wykonane przez uczniów
i absolwentów naszej szkoły.

Do organizacji tego przedsięwzięcia
przyłączyło się wielu sponsorów: Firma
EuroCargo, „Smak – Górno”, Bank Spół-
dzielczy w Niechobrz, GO – KOM w Bo-
guchwale, Firma Bać – Pol, Klinika Sto-
matologiczna „Estetika”, Firma TADI,
ARSBUD, „Misiek” i Resgraf, Studio Fry-
zur w Niechobrzu, Firma Duet, Wytwór-
nia Wód Gazowanych z Boguchwały,
Piekarnia Wątorek, Firma „Specjał”, Fir-
ma Sawe z Niechobrza,

Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację święta
szkoły i przyczynili się do tego, by
ten dzień był wyjątkowy i niepowta-
rzalny.

Tekst i fot.: M. Misiak, A. Grochowy

Na dobre i na złe – jest rodzina...
Na dobre i na złe – niech się trzyma.
Na dobre i na złe – jest rodzina
wszyscy dobrze bawmy się.

Szko³a Podstawowa nr 2
w Niechobrzu to zespó³
uczniów, nauczycieli, pra-
cowników obs³ugi i rodzi-
ców, którzy dok³adaj¹
wielu starañ, by panowa-
³a tu zawsze mi³a, ciep³a
i rodzinna atmosfera. Od
roku 2008 dzia³a klasa in-
tegracyjna, w której swo-
je miejsce znalaz³y dzie-
ci niepe³nosprawne.
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Szko³a / Projekty

I Gminny Konkurs Fizyczny pt.

„Czas na fizykê”
Przed wakacjami w Gimnazjum w Niecho-
brzu odby³ siê I Gminny Konkurs Fizyczny
pt. „Czas na fizykê”. Konkurs adresowany by³
do uczniów klas I – III Gimnazjum z terenu

gminy Boguchwa³a.

Celem konkursu było rozwijanie naturalnej fascynacji mło-
dzieży otaczającym światem i zjawiskami zachodzącymi wokół
nas, rozwijanie umiejętności wykonywania prostych ekspery-
mentów fizycznych, kształtowanie umiejętności samodzielne-
go zdobywania wiedzy oraz zachęcanie do współzawodnic-
twa.

W skład jury wchodzili nauczyciele fizyki: mgr Anna Bo-
żek, mgr Małgorzata Klamut, mgr Magdalena Wolska oraz
pracownik naukowy Katedry Fizyki Politechniki Rzeszowskiej
dr Sławomir Wolski, który pełnił rolę przewodniczącego jury.

Uczniowie mieli samodzielnie wyszukać lub zaplanować
dowolne doświadczenie fizyczne. Podczas konkursu ocenia-
ne były autoprezentacja, przygotowanie i sposób przeprowa-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie projektu
31 lipca 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” zakończyła realizację projektu pn. „Krok w stronę

lepszego jutra – aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt obejmował zajęcia warsztatowe z doradcą personalnym, psychologiem i trenerem autoprezentacji oraz wyjazdy
aktywizacyjne. W projekcie wzięło udział 48 osób z trzech gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza. W ramach przedsięwzięcia
uczestnicy byli w kinie na filmie „Nietykalni”, w teatrze obejrzeli spektakl „Szalone nożyczki”, w filharmonii wysłuchali „Koncertu
nadzwyczajnego” z okazji 80 urodzin Wojciecha Kilara a także byli na wycieczce w Łańcucie, gdzie zwiedzali zamek.

dzenia doświadczenia, obja-
śnienie zjawiska, wskazanie
analogicznych zjawisk w przy-
rodzie lub technice.

W konkursie wzięło udział
dziesięciu uczniów z naszej
gminy:
– Zespół Szkół w Racławówce:
Justyna Nowak, Kamila Gro-
chowy,
– Gimnazjum w Boguchwale:
Sebastian Jarosz, Łukasz Pryk,
Marcin Witek,
– Zespół Szkół w Niechobrzu:
Agnieszka Wróbel, Bartłomiej
Kowalski, Żaneta Kubas, Michał
Słaby, Joanna Fąfara.

Przy pod-
sumowaniu wyników jury zwróciło uwagę na
wysoki poziom przeprowadzonych doświad-
czeń, w związku z czym nie łatwe było przy-
znanie I nagrody. Po intensywnej naradzie
jury postanowiło przyznać następujące na-
grody:
I miejsce: Michał Słaby, ZS Niechobrz, kla-
sa I, zbudował „rurofon” na którym zagrał,
II miejsce: Bartłomiej Kowalski, ZS Nie-
chobrz, klasa I, przedstawił zasadę działania
poduszkowca,
III miejsce: Łukasz Pryk, Gim. Boguchwała,
klasa III, z pogranicza fizyki i chemi, wydzie-
lanie dwutlenku węgla, ciśnienie,
Wyróżnienia:
Justyna Nowak, ZS Racławówka, klasa III
Agnieszka Wróbel, ZS Niechobrz, klasa III
Joanna Fąfara, ZS Niechobrz, klasa I

Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody, natomiast
pozostali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, które zostały
ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół w Niechobrzu
Grzegorza Nowaka. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku licz-
niejsza grupa uczniów weźmie udział w naszym konkursie, na
który serdecznie już dzisiaj zapraszamy.

Magdalena Wolska

Uczestnicy konkursu z opiekunami naukowymi

Zwycięzca konkursu Michał
Słaby
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Podró¿e / Kulturalnik

Rumunia, mimo niezbyt pochlebnych opinii mile ich zaskoczy-
ła. Ludzie okazali się bardzo życzliwi, a widoki zapierały dech
w piersiach. Przejechali trasę Transalpine oraz Transforgaska. Na-
stępnie odwiedzili elektrownię wodną. Zjeżdżając z drogi Trans-
forgaskiej zwiedzili zamek Władyslawa Drakuli.

Kolejnym krajem na trasie była Serbia, która przywitała pod-
różników pięknymi widokami – zwłaszcza wzdłuż Dunaju. W trak-
cie podróży spotkali samotnego podróżnika z Hong Kongu, który
wyruszył w podróż rowerem. Przejazd drogami przez góry Serbii
był prawdziwą przyjemnością. Dłuższy przystanek na trasie nada-
rzył się w Czarnogórze w mieście Ulcinj nad Morzem Adriatyckim.
Przemierzając drogę wzdłuż Adriatyku do miasta Kotor, zwiedzili
średniowieczne mury położone w górach. Brzegiem Chorwacji
przejechali na wyspę Krk, gdzie spędzili ostatnią noc przed po-
wrotem do Boguchwały.

Podczas całej podróży motocykliści przemierzali wyznaczoną
trasę z flagą Gminy Boguchwała, pozostawiając ślad obecności
w każdym zatrzymanym miejscu. Wyprawa zachęciła podróżników
do kontynuowania podróży, poznawania innych kultur i krajów.

UM

Gminna Biblioteka

Publiczna w Boguchwale

Wrzesień

• Spotkanie autorskie w Lutoryżu z pi-
sarką Olgą Rudnicką

Październik

• Dyskusyjne Kluby Książki dla doro-
słych w Mogielnicy i Lutoryżu

• Dyskusyjne Kluby Książki dla młodzie-
ży w Boguchwale

• Wydarzenie kulturalne pn. „Dlaczego
Ukraina? A dlaczego NIE!?”

• „Dwa kwadranse w bibliotece” – spo-
tkanie z najmłodszymi w bibliotece

• Kurs komputerowy dla seniorów

Miejskie Centrum

Kultury w Boguchwale

Listopad

• Uroczyste obchody Święta Niepodle-
głości

• Zabawa Andrzejkowa

Lokalny Oœrodek

Kultury „Razem”

w Niechobrzu

Październik

• Wycieczka krajoznawcza dla Kół Go-
spodyń Wiejskich

• Warsztaty rękodzieła regionalnego dla
dzieci i dorosłych

• Zajęcia zorganizowane w różnych sek-
cjach: muzycznych, tanecznych i spor-
towych dla dzieci i młodzieży

Listopad

• Wieczór poezji – wiersze Ks. Jana Twar-
dowskiego – Zarzecze

• Andrzejkowe spotkania seniorów – fi-
lie LOK RAZEM

• Zabawa Andrzejkowa – Zarzecze

Kalendarz wydarzeń kulturalnych

Z Boguchwały przez Bałkany
9 lipca 2012 r. grupa motocyklistów w sk³adzie: Mi³osz Kawecki, Micha³ Soko³owski,

Jacek Prokop i Damian Mazur wyruszy³a spod pomnika Grunwaldu w Boguchwale

w dalek¹ podró¿. Jej celem by³y kraje ba³kañskie.

Lokalny Oœrodek

Kultury „Wspólnota”

w Zg³obniu

Wrzesień

• Zapamiętajmy smaki lata „ Owocowe
harce” – Kielanówka

Październik

• Wycieczka dla Zespołu „Jubilatki” ze
Zgłobnia i Zespołu „ Nosowiany” z No-
sówki

• II Spotkanie Seniorów w Nosówce

Listopad

• Gminny turniej szachowy – Zgłobień

• Przegląd piosenki współczesnej „ Od-
kryj swój talent” – Nosówka

• 18.11 – Zabawa Andrzejkowa dla do-
rosłych

• Warsztaty rękodzieła regionalnego
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Zadbaj o zdrowie swojego dziecka

Co robisz, kiedy chcesz zarezerwować bilet, dokonać trans-
akcji finansowej czy skontaktować się z dawno niewidzianymi
znajomymi z daleka? Siadasz przed komputerem? Wszyscy
przesyłamy informacje, dzielimy się wspomnieniami, publiku-
jemy zdjęcia. Wśród szkolnej młodzieży i dzieci szczególnie
popularne są komunikatory i portale społecznościowe, takie
jak Facebook czy Nasza Klasa. Czy Twoje dziecko woli spę-
dzać czas na Facebooku niż z rodziną i przyjaciółmi? Ile razy
przed pierwszą randką młode dziewczyny lub chłopcy spraw-
dzają kandydata! W ten sposób zaoszczędzają mnóstwo cza-
su i już wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak co, jeśli
ze zwykłego ułatwiania sobie życia Twoje dziecko przechodzi
do uzależnienia? Co, jeśli spotkania i tradycyjne kontakty
z ludźmi nie są już potrzebne? Internet niesie dziś ze sobą nie
tylko niezaprzeczalne korzyści, ale też mnóstwo zagrożeń.

Cyberna³óg, siecioholizm,

internetozale¿noœæ...

Uzależnienie jest silną potrzebą przyjmowania coraz więk-
szych dawek danej substancji lub poświęcania coraz większej
ilości czasu sytuacji lub zjawisku. Uzależnić się można nie tylko
od alkoholu, papierosów czy narkotyku, ale również od pew-
nych zachowań, takich jak zakupy, praca czy przeglądanie stron
internetowych. Nazwy, takie jak siecioholizm, sieciozależność,
cybernałóg, internetoholizm, infoholizm czy zaburzenia spowo-
dowane zależnością od internetu (IAD) określają jedno zjawi-
sko, czyli uzależnienie od komputera. Czy zaobserwowałeś
u swojego dziecka któryś z poniższych symptomów:
• ciągłe rozmyślanie o sesjach internetowych i czekanie na nie
• potrzeba zwiększenia ilości czasu spędzanego w Internecie
• używanie Internetu w celu ucieczki od problemów
• podejmowanie ryzyka utraty ważnej pracy lub relacji w związ-
ku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie
• rozdrażnienie lub smutek w przypadku prób ograniczenia
czasu spędzanego w Internecie?

Jeżeli tak, warto zastanowić się, czy Twoja pociecha nie
jest już uzależniona. Skutki uzależnienia od Internetu wydają
się błahe. W istocie jednak obejmują zaburzenia w funkcjono-
waniu w obszarze wielu sfer życia. Zaburzone zostają przede
wszystkim relacje interpersonalne, aktywność społeczna nie
wydaje się potrzebna, życie rodzinne jest marginalizowane.
Osoba uzależniona może mieć problemy z rozpoznawaniem
i wyrażaniem uczuć i emocji, zawęża swoje zainteresowania,
co prowadzi nieraz do osłabienia możliwości intelektualnych,
zaniedbuje naukę i pracę. Oprócz skutków psychologicznych
może pojawić się też szereg dolegliwości somatycznych, ta-
kich jak: migreny, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, tzw.
padaczka ekranowa, bóle pleców i karku, itd.

Jeżeli zaobserwowałeś u swojego dziecka któreś z powyż-
szych zachowań, nie wpadaj w panikę! Nie musisz od razu
prowadzić dziecka do psychologa. Najpierw porozmawiaj
z nim i próbuj zrozumieć! Takie zanurzanie się w świat wirtual-
ny może być ucieczką od problemów w życiu rodzinnym lub
szkolnym. Możecie też spróbować zawrzeć kontrakt, np. ustal-

cie wspólnie, ile czasu Twoja pociecha może spędzać przed
komputerem. Za dodatkowy czas w Internecie ustalcie zada-
nia, które dziecko ma wykonać, np. prace domowe lub od-
wiedziny u krewnych.

Cyberprzemoc, czyli realna przemoc

w wirtualnym œwiecie

Cyberprzemoc to po prostu przemoc tak samo realna
i groźna, jak ta w świecie rzeczywistym, tyle tylko, że wykorzy-
stuje ona możliwości, jakie zapewniają media elektroniczne
(Internet i telefony komórkowe). Zjawisko to obejmuje przede
wszystkim ataki na osobę, mające na celu wyrządzenie jej
krzywdy lub sprawienie przykrości, akty poniżania, ośmiesza-
nia czy szantażowania. Może być o tyle groźna, że mniej niż
przemoc w realu rzuca się w oczy. Młodzież czy dzieci nie
zawsze umieją się przed nią chronić.

Jeżeli Twoje dziecko spędza dużo czasu na portalach ta-
kich jak Facebook czy Nasza Klasa, może być obiektem ośmie-
szania poprzez niestosowne komentarze lub publikacje wsty-
dliwych zdjęć. Samo również pewnie z przyjemnością „wrzu-
ca” kolejne fotografie czy komentuje zapiski i zdjęcia innych.
Te ośmieszające dziecko materiały mogą być źródłem wyjąt-
kowo silnych emocji negatywnych (strach, poczucie winy, po-
czucie upokorzenia). W cyberprzestrzeni informacje są roz-
powszechniane szybko i docierają do znacznych rzesz od-
biorców. Upokarzające materiały często trudno usunąć, upo-
korzenie jest więc długotrwałe i publiczne. Jeżeli Twoje dziec-
ko jest odsunięte poza nawias grupy z powodu swojej inności
i oryginalności, może być podwójnie narażone na przemoc
w cyberprzestrzeni. W związku z tym to poczucie zmarginali-
zowania i napiętnowania staje się jeszcze większe. Pojawiają
się emocje strachu, wstydu i osamotnienia, co w skrajnych
przypadkach może prowadzić nawet do prób samobójczych.

Jak uchroniæ dziecko przed

zagro¿eniami cyberprzestrzeni?

Jeżeli nie chcesz, żeby twoje dziecko padło ofiarą cyber-
przemocy, nie lekceważ problemów, z jakimi zwraca się do
ciebie. To, co tobie wydaje się błahe, może mieć ogromne
znaczenie dla twojego dziecka. Lepiej rozwiązać problemy
w świecie realnym, niż pozwolić dziecku na próby uporania
się z nimi w świecie wirtualnym. Nie obwiniaj go o treści, na
jakie natknęło się w Internecie. W ten sposób możesz tylko
stracić jego zaufanie. Następnym razem nie będzie już tak
chętne do dzielenia się z tobą informacjami. Wszystkie treści,
które dziecko uważa za ośmieszające, upokarzające lub za-
grażające mu traktuj poważnie. Staraj się rozumieć emocje
dziecka zamiast je dyskredytować. Postaraj się, aby dziecko
konsultowało z tobą umieszczane w Internecie materiały, zwróć
mu uwagę na możliwe konsekwencje ich udostępniania. Na-
ucz dziecko, że swoją intymność i prywatność należy chro-
nić. Spokojnie wytłumacz mu, że umieszczanie w Internecie

Jakie zagro¿enia czekaj¹ na Twoje dziecko

w Internecie i jak je przed nimi uchroniæ?

Internet – korzyœci czy zagro¿enia?
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Zadbaj o zdrowie swojego dziecka

– Zbliża się okres jesienno-zimowy, jakie składniki powin-
ny się znaleźć w tym czasie w diecie dziecka?
– Okres jesienno-zimowym sprzyja obniżeniu odporności or-
ganizmu. Dlatego należy pamiętać o podawaniu dzieciom pro-
duktów, które wzmocnią ich organizm. Należy zwiększyć ilość
zjadanych posiłków zawierających między innymi witaminę A,
D, B6, C, E, a także cynk, magnez, żelazo. Składniki te pod-
noszą oraz utrzymują odporność organizmu, polepszają tym
samym samopoczucie dzieci. Występują one w marchwi, czer-
wonej i zielonej papryce, brokułach, szpinaku, bananach, czar-
nej porzeczce, kiwi, nasionach słoneczniku, orzechach i wie-
lu innych. W jesienno-zimowe dni możemy podawać dzieciom
ciepłe soki, napoje, herbatki z czarnej porzeczki, czy też
z dzikiej róży. Napoje te możemy dosładzać miodem natural-
nym. Pamiętajmy o odpowiedniej kaloryczności oraz różno-
rodności posiłków.

– Dużo rodziców podaje dzieciom tran, jakie jest Pani zda-
nie na ten temat?
– Uważam, iż tran powinni spożywać zarówno dzieci, mło-
dzież, jak i dorośli, którzy z różnych względów nie zjadają
ryb. Sam tran jest naturalnym źródłem kwasów omega- 3,
a także witamin A, D, E.

Ryby, będące istotnym źródłem kwasów tłuszczowych
omega-3, bardzo rzadko występują w diecie dzieci, a zdarza
się iż w ogóle. Jeśli już dochodzi do pojawienia się w jadło-
spisie są to najczęściej ryby smażone, które tracą swoje cen-
ne właściwości podczas obróbki termicznej, gdyż dochodzi
wtedy do utlenienia kwasów omega-3.

– Jakie najczęściej popełniamy błędy dietetyczne w żywie-
niu dzieci?
– Najważniejszym błędem jest źle zbilansowana dieta pod wzglę-
dem kaloryczności oraz zawartości składników mineralnych. Czę-
sto bywa tak, iż dzieci spożywają znaczną ilość „pustych” kalorii,
które to zwiększają energetyczność diety, a nie zwiększają warto-
ści odżywczej. Kolejnym problemem jest nieregularność spoży-
wanych posiłków, a gdy już są spożywane to ich monotonność.

Najogólniej dzieci spożywają zbyt dużo: cukrów prostych
(np. ciastek, batonów, napojów słodzonych), tłuszczów –
w tym tłuszczów nienasyconych oraz soli. Zbyt mało nato-
miast kwasów tłuszczowych omega-3 (przez bardzo niewiel-
ki udział ryb w diecie dzieci), błonnika, którego źródłem są
warzywa strączkowe, owoce, warzywa, produkty zbożowe.
Małe jest także spożycie produktów mlecznych.

– Dużo z nas nieprawidłowo się odżywia, jakie są tego
skutki?
– Wady występujące w żywieniu stwarzają z jednej strony
ryzyko występowania niedoborów żywieniowych przez bra-
ki witamin mikro-makroelementów. Skutkiem czego może
być złe samopoczucie, zły stan zdrowia, brak koncentra-
cji, a z drugiej strony mogą sprzyjać rozwojowi nadwagi
i otyłości – a co za tym idzie ryzyko wystąpienia w przy-
szłości cukrzycy typu II, chorób układu krążenia, nowo-
tworów złośliwych czy osteoporozy. Dlatego starajmy się
zadbać o jak najlepsze odżywianie się.

– Czy mogłaby Pani powiedzieć coś o prawidłowych za-
sadach żywienia dzieci?
– Ważne jest, aby zapewnić dzieciom spożywanie każde-
go dnia różnych produktów, gdyż urozmaicone żywienie
jest gwarancją dobrego rozwoju i zdrowia!

Każde dziecko powinno codziennie zjadać produkty
pełnoziarniste, w tym pieczywo, kasze, makarony, które
zawierają węglowodany złożone i są źródłem energii. Ko-
lejnym elementem są warzywa i owoce, które powinny być
spożywane kilka razy dziennie w ramach głównych posił-
ków oraz podjadania (zamiast chipsów i słodyczy). Spo-
życie warzyw powinno być większe niż owoców, ponie-
waż owoce zawierają więcej cukrów prostych niż warzywa
i są bardziej kaloryczne. Mleko i przetwory mleczne po-
winniśmy podawać dzieciom w ilości 3-4 porcji. Ze wzglę-
du na zwiększone zapotrzebowanie młodego organizmu
na pełnowartościowe białko w diecie dzieci i młodzieży
nie może zabraknąć mięsa, wędlin i ryb. Dobrze by było,
gdyby zastały zjadane dwie porcje (pamiętajmy, że nasio-
na strączkowe zawierają również duże ilości pełnowarto-
ściowego białka). Najmniejsze, w porównaniu z poprzed-
nimi produktami powinno być spożycie tłuszczu. Jednak-
że jest on ważny, ponieważ rozpuszcza witaminy A, D, E,
K. Używajmy w głównej mierze tłuszcze pochodzenia ro-
ślinnego, takie jak: olej słonecznikowy, rzepakowy, oliwa
z oliwek, sojowy, a do smarowania pieczywa masło lub
margaryny. Należy ograniczać dzieciom spożycie cukru,
słodyczy, słodkich napojów. Wszystkie te produkty powin-
ny być podawane według określonych norm, gdyż zarów-
no niedobory, jak i nadmiar może zaszkodzić naszym dzie-
ciom.

Rozmawiała Karolina Gliwa

na stronach publicznych informacji takich jak adres zamiesz-
kania jest tyleż bezsensowne, co niebezpieczne. Umawianie
się na spotkania z osobami znanymi jedynie z sieci jest ryzy-
kowne, bo informacji, które człowiek umieszcza w Internecie
np. na Facebooku w żaden sposób nie możemy sprawdzić,
nikt nie potwierdzi nam ich wiarygodności. Wymarzony chło-
pak dla Twojej córki, który podaje się za dwudziestoletniego
studenta, może okazać się... pedofilem z dwudziestoletnim
stażem! Nie możemy ochronić dziecka przed takimi informa-
cjami. Nasze pociechy mają prawo wiedzieć, gdzie mogą się
spodziewać niebezpieczeństwa i jak się przed nim chronić.

Prawidłowe zasady żywienia dzieci
Rozmowa z Dominik¹ Kaczor – doradc¹ ¿ywieniowym z gabinetu Vita&Diet

Katarzyna Wisz
wolontariuszka  i studentka

psychologii na UJ w Krakowie

Nigdy nie uda Ci się całkowicie
wyeliminować Internetu z życia swo-
jego dziecka. Nie jest to zresztą ko-
nieczne i sensowne. Warto natomiast
wspólnie zastanowić się, jak zminima-
lizować ryzyko i bezpiecznie cieszyć
się korzyściami płynącymi z sieci.
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Plener MalarskiPlener Malarski
Boguchwała 2012Boguchwała 2012

W wyścigu wzięło udział 212
uczestników z terenu całego
Podkarpacia. Organizatorem
wyścigu było Stowarzyszenie
Sportowo-Turystyczne „Lubcza”.

Wyścig rowerowy MTB Bo-
guchwała finansowany był ze
środków budżetu Gminy Bogu-
chwała.

Fotorelacja z II Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2012
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