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Boguchwalskie

inwestycje
Pierwszy krok
w kierunku
parku wodnego

Rozpoczęła się
modernizacja
targowiska
w Boguchwale

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza
Termin składania wniosków: od 28 lutego 2013 r. do 29 marca 2013 r.
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00 do 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie,
którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji,
udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 r. wynosi 224 832,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset
trzydzieści dwa złote 00/100)

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz
przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie
punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz pod
numerami telefonów: 17 870 15 79, 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 ŚWILCZA 168
(pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30, TEL. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w Lubeni 36-042 LUBENIA131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, TEL. 17 850 39 26
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Niech twoje pieni¹dze
wróc¹ tam gdzie mieszkasz
Szanowni Mieszkańcy!
Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy możliwości inwestycyjne gminy!
Urząd Skarbowy przekazuje część podatku dochodowego
do budżetu Gminy Boguchwała wówczas gdy jesteście Państwo zameldowani w naszej gminie. Jeżeli z różnych powodów
nie jesteście Państwo zameldowani, a zamieszkujecie na terenie gminy, wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3
i złożyć go w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, ul.
Siemieńskiego 18, tel. (17) 875 14 00 lub www.bip.is.rzeszow.pl/
rzeszow2. W rezultacie część Państwa podatku dochodowego
trafi do naszej gminy, stanowiąc istotny wkład w realizację działań podejmowanych na szczeblu lokalnym.
Zachęcamy Państwa do podjęcia właściwych decyzji
w myśl zasady: MIESZKAM – DBAM O ROZWÓJ – WYPEŁNIAM ZAP-3.

Zespół redakcyjny: Ewa Śliwa, Aneta Pyza, Aneta Sołtys, Justyna Paszkiewicz
Informacje do zakładki „Wiadomości samorządowe” przygotowują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

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

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Miliony na
inwestycje drogowe
W tym roku na inwestycje drogowe na terenie gminy
Boguchwa³a wydatkowana zostanie kwota ponad
6 000 000 z³.
Do najważniejszych należeć będzie
przebudowa drogi powiatowej nr 1391R
Iwierzyce-Zgłobień-PrzybyszówkaRzeszów wraz z budową chodnika. Wartość tej inwestycji to 4 800 000 zł. Z budżetu gminy na tą inwestycję przeznaczono 1 200 000 zł. Tyle samo środków
zaangażuje powiat rzeszowski. Pozostałe 2 400 000 zł pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Zgodnie z założonym projektem droga przebudowana zostanie na
odcinku 7,2 km.
Drugą ważną inwestycją drogową,
której realizację przewidziano w bieżącym roku jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 1434R Rzeszów-Kielanówka. Inwestorem jest samorząd
gminy Boguchwała. Wartość inwestycji
to 733 000 zł. Gmina pozyskała na ten
projekt środki zewnętrzne w wysokości
366 000 zł z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Projekt
zgłoszony przez Urząd Miejski w Bogu-

chwale znalazł się
na 6 miejscu ogłoszonej przez Wojewodę Podkarpackiego listy rankingowej wniosków,
które otrzymały
dofinansowanie
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych.
Zdaniem Burmistrza Wiesława
Dronki: „realizacja
tych inwestycji
w znaczący sposób poprawi jakość przebudowywanych dróg i poziom
bezpieczeństwa pieszych. Te dwie najważniejsze inwestycje drogowe realizowane będą na drogach powiatowych,
ale dla mieszkańców Woli Zgłobieńskiej,
Zgłobnia, Nosówki, Kielanówki i części
Racławówki są to główne drogi wokół,

których koncentruje się życie społeczno-gospodarcze. Poprzez współpracę
z powiatem rzeszowskim oraz nasze finansowe i organizacyjne zaangażowanie możemy te drogi modernizować już
teraz. Jak pokazuje doświadczenie z lat
poprzednich, po gruntownej modernizacji np. drogi Boguchwała-Niechobrz
następuje wzrost aktywności inwestycyjnej w sąsiedztwie tej drogi m.in. wydaje

się więcej pozwoleń na budowę, powstają nowe firmy”.
Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich trzech lat (2010-2012) na zadania
inwestycyjne na drogach z budżetu gminy Boguchwała wydatkowano kwotę
20 000 000 zł.
UM

Modernizacja targowiska w Boguchwale
Niedoceniany i marginalizowany w erze hipermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych, przetrwa³ staj¹c siê uzupe³nieniem a mo¿e alternatyw¹ dla wolnego handlu. Wkrótce rozpocznie siê przebudowa
i wyposa¿enie targowiska w Boguchwale.
Bêdzie to kolejny etap w trwaj¹cym na terenie gminy procesie rozwoju handlu.

Na nowo odkrywany i promowany – targ jest miejscem
handlu bezpośredniego, gdzie wyroby tradycyjne i ekologiczne są towarem wartościowym, a możliwość bezpośredniego ich zakupu od producentów oznacza dla kupujących
niższe ceny oraz świeże produkty.
Nie bez znaczenia staje się również ożywienie lokalnego
handlu, promocja lokalnych wyrobów i produktów od rodzimych dostawców.
Inwestycja obejmie remont nawierzchni, budowę chodników oraz parkingu. Kompleksowa modernizacja zamieni
stare garaże na wiatę handlową, w której znajdą się stoiska
handlowe wyposażone w węzeł sanitarny. Prace obejmą również wykonanie elewacji wiaty, wymianę okien, jak również
budowę oświetlenia placu.
Modernizacją targowiska zajmie się wyłoniona w przetargu firma „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński. Inwestycja
współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy potrwa do końca lipca 2013 r.
O kolejnych jej etapach będziemy informowali Państwa
na bieżąco.
UM
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Relacja
z sesji
26 lutego 2013 r. odby³a siê
XXXIV sesja Rady Miejskiej
w Boguchwale
Sesja lutowa rozpoczęła się od informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Boguchwała. Szczegółowe informacje dotyczące
roku 2012 przedstawili Komendant Policji, Komendant Straży Miejskiej i Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej.
Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Koreja III w Boguchwale. Obszar objęty projektem zmian
dotyczy terenów, które spółka gminna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale nabyła od Agencji
Nieruchomości Rolnych w ubiegłym
roku z przeznaczeniem pod nowe budynki zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Kolejna grupa uchwał podjętych przez
Radę Miejską w Boguchwale dotyczyła regulaminu czystości i porządku w gminie,
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O skutkach
tych uchwał dla mieszkańców piszemy
w artykule Jak to będzie ze śmieciami?
Rada Miejska przyjęła również Program opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Boguchwała
na rok 2013.
Ważną decyzją Rady Miejskiej było
podjęcie uchwały upoważniającej burmistrza Boguchwały do podjęcia działań
zmierzających do utworzenia spółki pn.
Centrum Promocji Sportu i Oświaty
Gminy Boguchwała, w której samorząd
będzie posiadał 100% udziałów. Celem
powołanej spółki będzie zarządzanie
komunalnymi obiektami sportowymi
oraz tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi
sportu, kultury fizyczne i turystyki. Priorytetem powołanej spółki sportowej na
najbliższe miesiące będzie modernizacja otwartych basenów kąpielowych
w Boguchwale. Przypomnijmy, że projekt tej uchwały był już przedstawiony na
sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
w grudniu ub. roku, ale wówczas został
odrzucony głównie głosami radnych
z Boguchwały. Na ostatniej sesji uchwała o utworzeniu spółki sportowej została
przyjęta przez Radę Miejską w Boguchwale jednogłośnie.
Radni zajęli się również uchwałą
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej
pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w wysokości 18 tysięcy złotych na finansowanie projektu
unijnego realizowanego przez bibliotekę. Jej spłata do budżetu gminnego nastąpi po rozliczeniu projektu.
Pozytywnie został zaakceptowany
przez Radę Miejską w Boguchwale projekt wyodrębnienia w 2014r. w budżecie
gminy funduszu sołeckiego. Jest to pula
środków o przeznaczeniu, których decydują sołtysi wraz z radami sołeckimi
oraz ogólne zebrania mieszkańców
w poszczególnych sołectwach. Środki te
mogą sołectwa przeznaczać na realizację zadań, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. Tylko w 2012 r.

środki wydane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 292 tys. zł.
Radni wskazali również Panią Marie
Uberman nowo wybraną sołtys w sołectwie Lutoryż na inkasenta podatków
gminnych w miejsce Pana Jana Nawrota poprzedniego sołtysa.

Ruszy³a akcja
„Uwolniæ rzeszowskie
przystanki”
Akcja pn. „Uwolnić rzeszowskie
przystanki.pl”, zwraca uwagę na problem z jakim zmagają się mieszkańcy
Rzeszowa oraz sąsiednich miejscowości, chcący sprawnie i bez perturbacji
dojechać do szkoły czy pracy.
List skierowany do Prezydenta Miasta
Rzeszowa:
Sz.P. Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa
Panie Prezydencie!
Żądamy PRZYWRÓCENIA dostępu do WSZYSTKICH przystanków
autobusowych na terenie Rzeszowa.
Prosimy o zrozumienie w jak trudnej sytuacji postawiono pasażerów korzystających nie tylko z usług MPK, ale
również MKS czy PKS. Jesteśmy
mieszkańcami Rzeszowa i okolic. By
sprawnie dojechać do pracy czy na
uczelnię nierzadko musimy korzystać
z przesiadek i usług różnych przewoźników. Blokując dostęp do przystanków w newralgicznych punktach Rzeszowa zostało nam to bardzo utrudnione. Ludziom należy pomagać w codzienny przemieszczaniu się przez zatłoczone miasto, a nie im to utrudniać.
Liczymy na empatię i wycofanie się
z krzywdzącej decyzji...
Więcej informacji
www.uwolnicrzeszowskieprzystanki.pl/

Dotacje na działania i inicjatywy kulturalne w Gminie Boguchwała
Zapraszamy organizacje pozarządowe
i stowarzyszenia do udziału w konkursie
ofert na realizację zadań Gminy Boguchwała w zakresie kultury.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
1. wspomaganie rozwoju kultury i sztuki
– popularyzacja tradycji narodowych,
ludowych, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej, kulturowej – poprzez
organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw, itp.
2. wspomaganie twórczości artystycznej
wspieranie i promocja twórczości oraz
działań i inicjatyw lokalnych w tym:

konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, niskonakładowych
publikacji itp.
3. organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę
Gminy – wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju amatorskiego ruchu
kulturalnego oraz umacnianie i rozwój
działających zespołów artystycznych.
4. organizowanie plenerowych imprez
kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
5. działania na rzecz kultury, sztuki oraz
wspieranie zadań z zakresu ochrony
dóbr kultury i tradycji.
Pula środków budżetowych przezna-
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czona na realizację zadań wynosi 35.000
słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.
Oferty z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2013 roku, osobiści w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Tkaczowa 134,
36-040 Boguchwała w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem
na kopercie „Konkurs ofert – realizacja zadania publicznego w zakresie kultury
w roku 2013”, lub pocztowo na adres urzędu. Liczy się data wpływu do Urzędu.
UM
Więcej informacji:
http://www.boguchwala.pl/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci-ngo/
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„Cyfrowa Szkoła” w Zgłobniu
Szko³a Podstawowa w Zg³obniu jako jedna z 28 szkó³ w województwie podkarpackim, w bie¿¹cym roku szkolnym realizuje rz¹dowy program rozwijania kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szko³a”.
Ogółem w województwie podkarpackim do programu w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano 28 szkół.
Zasadniczym celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest podniesienie poziomu kształcenia w polskich szkołach przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych określanych często mianem „ICT”.
W ramach programu „Cyfrowa Szkoła” realizowane są dwa
obszary: „e-szkoła” oraz „e-uczeń”. Gmina Boguchwała jako
organ prowadzący Szkołę Podstawową w Zgłobniu otrzymała
dotację z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania różnych przedmiotów.
Ostatecznie w maju ubiegłego roku zapadła decyzja o realizacji pilotażu. Okres wakacji był czasem przygotowania zaplecza infrastrukturalnego szkoły. Sala zajęć dedykowana projektowi „Cyfrowa Szkoła” przeszła gruntowny remont. Wymieniono
instalację elektryczną, przygotowano gniazda sieci oraz odpowiednie zabezpieczenia. Zaplecze sali lekcyjnej zaprojektowano
z myślą o nauczycielach realizujących pilotaż.
Po rozstrzygnięciu przetargu (w listopadzie 2012 r.) Szkoła
Podstawowa w Zgłobniu zakupiła na potrzeby programu między innymi: 21 notebooków dla uczniów, 7 notebooków dla nauczycieli realizujących działania projektowe, 2 tablice interaktywne
z projektorami krótkoogniskowymi, 2 wizualizery (czyli urządzenia z kamerą służące do prezentacji), skaner, drukarki, ekrany
projekcyjne oraz zintegrowany system wewnątrzszkolnej sieci
WIFI.
Ostateczna wartość projektu po rozstrzygnięciu procedury
przetargowej wyniosła 128 845,11 zł. z czego 20% kosztów pokryła Gmina Boguchwała.
Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii na dobre ruszyły w pierwszych dniach stycznia. Notebooki wykorzystywane
są na zajęciach lekcyjnych w szkole przede wszystkim przez
uczniów klasy IV – realizujących założenia nowej podstawy programowej.

Uczniowie klasy IV podczas pracy na lekcji informatyki
Fot. R. Wójcik
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Nie znaczy to, że ograniczamy się jedynie do tego oddziału –
wręcz przeciwnie. Chcemy dać szansę skorzystania z nowych
technologii w edukacji uczniom klas starszych – podkreśla mgr
inż. Bożena Drozdowska-Wnęk, nauczyciel przyrody i techniki
pełniący funkcję e-koordynatora „Cyfrowej Szkoły” w Zgłobniu.
W czasie zajęć przyrodniczych z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych korzystam głównie z: tablicy interaktywnej, a dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu możliwa jest
prezentacja treści edukacyjnych zawartych w multibooku na laptopach uczniowskich. O ile przewiduje to dana jednostka lekcyjna staram się przygotować interaktywne materiały do zajęć, przykładowo: testy, prezentacje multimedialne, często krótkie kilkuminutowe animacje czy film. Powodzeniem wśród uczniów cieszą
się ostatnio także gry edukacyjne – nowy przebój edukacyjnego
rynku ICT. Wykorzystanie narzędzi TIK w początkowej fazie lekcji
np. prezentacja na tablicy interaktywnej krótkiego filmu, slajdu,
czy wysłuchanie lektora omawiającego dane zagadnienie powoduje, że zainteresowanie uczniów tematem lekcji jest większe.
Ćwiczenia interaktywne są przydatne w fazie podsumowania, ale
nie tylko. Można je wykorzystywać na różnych etapach lekcji,
w celu utrwalenia omawianych wcześniej zagadnień. Pomoce dydaktyczne pozwalają na wzbogacenie i urozmaicenie lekcji poprzez stosowanie wizualizacji i interaktywności. Nowoczesne
metody pracy, pozwalają uczniom na lepsze przyswojenie wiedzy
a lekcje z wykorzystaniem technologii multimedialnej są ciekawsze i bardziej atrakcyjne. Uczniowie chętniej się uczą i są bardziej
aktywni w czasie lekcji ale co istotne także na zajęciach pozalekcyjnych np. dydaktyczno-wyrównawczych – podsumowuje
B. Drozdowska-Wnęk.
Projekt „Cyfrowa Szkoła” realizowany jest na kluczowych
przedmiotach: języku polskim, matematyce, przyrodzie, informatyce, historii oraz języku angielskim. Jednym z warunków projektu jest przeprowadzenie minimum 6 lekcji w tygodniu z wykorzystaniem technologii ICT. Spełnienie tego wymogu nie stanowi
problemu, niejednokrotnie tych zajęć jest więcej.
Jak się okazuje uczniowie I etapu edukacyjnego w szkole
w Zgłobniu też mają szansę na korzystanie z nowych technologii.
To jednak przy okazji realizacji drugiego ważnego projektu,
który stał się udziałem naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym
czyli „Eduscience”. Ten projekt naukowo-dydaktyczny realizujemy we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,
Firmą „Edukacja PRO-FUTURO” oraz American Systems. Najprościej mówiąc obejmuje naszych najmłodszych uczniów klasy I i II
a jego celem jest podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – podkreśla mgr
Bogumiła Dąbrowska – nauczyciel klasy I prowadzący zajęcia
w ramach „Eduscience”.
Znakomicie się składa, że właśnie w jednym roku udaje nam
się wdrażać na różnych etapach edukacyjnych dwa projekty, które wykorzystują technologię ICT w nauczaniu. Nasi najmłodsi też
korzystają z tablicy interaktywnej a zatem w naturalny sposób oswajają się z nowymi metodami nauki co pozwoli im w niedalekiej
przyszłości już bez oporów realizować działania kontynuujące
założenia „Cyfrowej Szkoły” – zaznacza mgr Renata Wójcik; koordynator projektu „Eduscience” a jednocześnie nauczyciel informatyki w klasach IV-VI. Sama prowadzi zajęcia komputerowe
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w klasie IV w ramach „Cyfrowej Szkoły”.
Po kilku tygodniach doświadczeń dominują pozytywy – podkreśla R. Wójcik – nie da się ukryć – lekcje z użyciem nowoczesnych narzędzi IT są bardzo atrakcyjne i ciekawe. Wyraźnie widać
większe zainteresowanie uczniów na zajęciach, lepsze zrozumienie poznawanych problemów i zagadnień. Nauczyciel ma możliwość wizualizacji tego o czym naucza, nie tylko prezentuje konkrety ale też pojęcia abstrakcyjne. Dzięki oprogramowaniu E-klasa prowadzi interaktywne lekcje jednocześnie kontrolując prace
uczniów. Filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne i ćwiczenia interaktywne wzbogacają proces lekcyjny. Dzięki urządzeniu
wielofunkcyjnemu uczniowie mają możliwość wydrukowania i prezentacji swoich prac na forum. Fotografując własne wytwory tworzą
własną e-biblioteczkę – dodaje nauczycielka.
Uczniowie klasy czwartej zgodnie twierdzą, że lekcje przy
użyciu narzędzi IT są bardzo interesujące, łatwiej można zapamiętać prezentowane przez nauczyciela treści. Zdaniem Marka
Ciebiery; dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej i ciekawych
ćwiczeń „szybciej przyswajam wiedzę, bo jestem wzrokowcem”.
„Bardzo lubię lekcje prowadzone z pomocą tablicy interaktywnej, uczę się wtedy lekko, czasem nie wiem kiedy, a tu już
dzwonek na przerwę” – uzupełnia wypowiedź kolegi jego starszy
kolega Jan Miłek z klasy piątej.
Nauczyciele opracowując zagadnienia lekcyjne, biorą pod
uwagę to, iż każdy uczeń opanowuje wiedzę w inny sposób –
niektórzy są zafascynowani mogąc oglądać wizualizacje tego
o czym się uczą, są też tacy, którzy rozumieją najlepiej, jeśli słuchają. Inni z kolei uczą się, dotykając a jeszcze inni – poruszając
się w przestrzeni. Zatem lekcje z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii dają dużo możliwości, angażują każdego ucznia
w procesie kształcenia. Technika multimedialna, poprzez możliwość symulacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, obraz skojarzony
z dźwiękiem oraz tekstem, jest znakomitym narzędziem do prezentacji wiedzy. Zastosowanie multimediów intryguje i stymuluje
uczniów. Wiedza przekazywana w takiej postaci jest bardziej atrakcyjna i zrozumiała.
Prowadzenie zajęć z pomocą technologii informacyjnych daje
mi olbrzymią satysfakcję ze względu na odbiorców. Uczniowie
dużo chętniej i z zaangażowaniem podchodzą do zajęć i pracują

na lekcji – twierdzi Krystyna Miłek; nauczyciel historii i wychowawca świetlicy.
Jak podkreśla dyrektor szkoły Bartłomiej Wisz: w procesie
nadzoru pedagogicznego i obserwacji lekcji zauważyłem pewną
prawidłowość – treści edukacyjne nasi wychowankowie przyswajają łatwiej niezależnie od ich stylów uczenia się i nabytych umiejętności. Wniosek: narzędzia IT uaktywniły uczenie się przez obserwację, działanie, odczuwanie i myślenie. Ale mimo wszystko
to dopiero początek pilotażowego programu i do pewnych obserwacji należy podchodzić z rezerwą. Mamy teraz okres fascynacji technologią, sprzętem. Dla wielu naszych uczniów kontakt
z nowoczesnym jak oni mówią niejednokrotnie „wypasionym” notebookiem – to coś o czy mogli dotychczas jedynie pomarzyć.
Musimy brać to pod uwagę. Tak naprawdę określenie skali korzyści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu i wdrożeniu nowych technologii ICT – będzie realnie możliwe za kilka lat. Ale jestem optymistą – szkoła musi się zmieniać, od tego nie ma odwrotu. Co
więcej, musi nadrabiać stracony czas opóźnienia technologicznego. Mam nadzieję, że program „Cyfrowa Szkoła” będzie kontynuowany w skali kraju przez kolejne lata. Tak przynajmniej zapewniano nas – uczestników styczniowej, ogólnopolskiej konferencji
w Warszawie inaugurującej ten pilotażowy program – a ja już mam
kolejne pomysły na dalszy jego rozwój u nas w Zgłobniu”.
Zdaniem zastępcy burmistrza Boguchwały Piotra Klimczaka
„udział Szkoły Podstawowej w Zgłobniu w tym pilotażowym programie rządowym jest już wielkim osiągnięciem, gdyż w zasadniczy sposób podnosi atrakcyjność tej placówki oświatowej dla
uczniów i ich rodziców. Jego realizacja wpisuje się w strategię
rozwoju edukacji w gminie Boguchwała zakładającej m.in. wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy
z uczniem. Obok Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale,
SP w Zgłobniu staje się drugą placówką edukacyjną wyposażoną
w gminie Boguchwała w najnowocześniejszy sprzęt IT. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi wnioskami projektowymi, które pozwolą na pozyskanie środków na doposażenie innych placówek
oświatowych z terenu gminy. Nasze działania w zakresie rozwoju
oświaty są pozytywnie oceniane przez zewnętrznych ekspertów.
W listopadzie 2012r. gmina Boguchwała otrzymała certyfikat Samorządowy Lider Edukacji”.

Jak to będzie ze śmieciami?
Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, przyjêta przez Sejm, obliguje
gminy do przyjêcia nowych regulaminów gospodarowania odpadami i ustalenia sposobu naliczania op³aty za œmieci.
Nowy system zostanie wprowadzony
od 1 lipca bieżącego roku i to gmina będzie odpowiadać za zbiórkę odpadów
komunalnych, we współpracy z wyłonioną
w przetargu firmą. Dla mieszkańca oznacza to brak umowy, którą do tej pory musiał podpisywać z firmą odbierającą śmieci. Teraz zajmie się tym gmina, a za świadczoną usługę pobierze opłatę.
Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 lutego bieżącego roku,
radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt regulaminu otrzymał pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego. Przyjęte uchwały są w trakcie
weryfikacji prowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami

opłata dla zabudowy wielorodzinnej, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki
ustalonej przez Radę Miejską. Stawki za
odpady zebrane selektywnie wyniosą
6,50 zł oraz 9,50 zł za odpady niesegregowane na miesiąc. Do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zobowiązani: zarządcy nieruchomości, bądź zarząd spółdzielni mieszkaniowej.
Wysokości opłat dla gospodarstw jednorodzinnych zostały zróżnicowane, ze
względu na liczbę osób zamieszkujących
gospodarstwo. Wydzielono 4 przedziały
wielkości gospodarstw i ustalono dla nich
następujące stawki:
– gospodarstwa jednoosobowe – 12
zł/miesiąc,
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– gospodarstwa małe – 2-5 osób – 19
zł/miesiąc,
– gospodarstwa średnie – 4-10 osób –
27 zł/miesiąc,
– gospodarstwa duże – powyżej
8 osób – 46 zł/miesiąc.
Zachodzące na siebie przedziały, wynikają z m.in. faktu, iż gospodarstwa domowe o mniejszej liczbie osób, statystycznie generują więcej odpadów w przeliczeniu na osobę, a ilość produkowanych
odpadów zależy również od stopnia zamożności. Takie elastyczne podejście nie
obliguje do przejścia, do wyższej grupy,
ale daje możliwość takiego działania. Jest
to duże ułatwienie np. dla gospodarstw
zamożnych, produkujących więcej odpadów. Ich właściciele będą mogli złożyć deklarację, która spowoduje zwiększenie limitu gromadzonych odpadów w przeliczeniu na osobę.
Dla gospodarstw jednorodzinnych,
które nie chcą segregować odpadów opłata za śmieci będzie dwukrotnie wyższa.
Przyjęte opłaty mają propagować wśród
mieszkańców europejskie standardy segregacji śmieci.
Według Bogdana Sierpińskiego, Kierownika Referatu Geodezji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu
Miejskiego w Boguchwale: […] stawki
ustalono tak, aby w znaczącym stopniu nie
odbiegały od dotychczas funkcjonujących
i cel ten udało się zrealizować. Opłatę ustalono po przeanalizowaniu dotychczasowych wskaźników. Nieruchomości wielorodzinne generują znacznie więcej odpadów na jedną osobę, w wymiarze tygodniowym, niż gospodarstwa jednorodzinne, które część odpadów, zwłaszcza bioodpady,
gromadzą na kompostowniku.
W przyjętych opłatach, zgodnie
z ustawą, uwzględniono koszty związane
z obsługą administracyjną, likwidacją dzikich wysypisk, utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz finansowaniem cyklicznych akcji zbierania odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych oraz
niebezpiecznych. Mieszkańcy też nie będą
ponosili dodatkowej opłaty za worki przeznaczone na posegregowane odpady komunalne, gdyż ich koszt został uwzględniony w wysokości uchwalonych stawek.
Rzeczywiste koszty systemu zbiórki
odpadów komunalnych zostaną ostatecznie ustalone po przeprowadzeniu przetargu na wybór firmy zbierającej śmieci. Jak
zauważa burmistrz Boguchwały, Wiesław
Dronka – jeśli koszty zbiórki odpadów komunalnych, po przetargu będą wyższe niż
wpływy z opłaty to różnicę tą pokryje samorząd. W przypadku niższych kosztów poprze targowych oferenta będzie możliwość
obniżenia stawek opłat. Podczas debaty
nad przyjęciem uchwał, Burmistrz podkreślił także możliwość stworzenia ulg i umorzeń, szczególnie dla rodzin ubogich.
UM
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Podstawowa znajomoœæ zasad zachowania
siê w przypadku wyst¹pienia sytuacji
kryzysowych warunkiem ochrony
twego zdrowia oraz ¿ycia
Zagro¿enie powodziowe
w tym celu:
 wcześniej przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje
 naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu,
wody
 zgromadź niezbędną ilość czystej
wody, w czasie powodzi i podtopień
może nie funkcjonować sieć wodociągowa i kanalizacyjna
 zapewnij sobie odpowiednią ilość
źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie do radia i latarek
 zapewnij domownikom odpowiednią
odzież i obuwie
 przenieś na górne kondygnacje miejsce sypialne
 zadbaj o inwentarz żywy wyprowadź
w bezpieczne miejsce
 miej włączone radio bateryjne na częstotliwość regionalnego radia w celu
wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania
 podczas wystąpienia powodzi lub
podtopień dostosuj się do poleceń
osób prowadzących akcje ratunkową

Huraganowy wiatr





wysłuchania komunikatów nadzwyczajnych
zachować spokój, nie wywoływać
paniki
samoewakuować się najkrótszą
drogą, zawsze prostopadle do kierunku wiatru
osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna,
drzwi i ciągi instalacyjne.

Telefony alarmowe

112 numer alarmowy
z tel. komórkowego

999 pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 policja
992 pogotowie gazowe
994 pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

991 pogotowie energetyczne

w związku z powyższym zaleca się:
 ograniczenie poruszania się osób na
wolnych przestrzeniach
 ograniczenie korzystania z pojazdów
samochodowych
 nie parkowanie pojazdów w pobliżu
drzew, słupów i trakcji elektrycznych
 zamknięcie okien w budynkach
 usunięcie z parapetów i balkonów
przedmiotów, które mogą być zagrożeniem dla innych osób

Zagro¿enie œrodkami
toksycznymi
i chemicznymi
po uwolnieniu się niebezpiecznych substancji w wyniku katastrof komunikacyjnych należy:
 bezwzględnie stosować się do poleceń nadawanych przez służby prowadzące akcje rynkową, polecenia
mogą być wydawane przez ruchome
środki nagłaśniające
 włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na programy lokalne w celu

Wa¿ne!!
Tampon zwil¿ony roztworem
wodnym sody oczyszczonej
chroni drogi oddechowe.
O wszystkich zdarzeniach mających
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
ludzi prosi się informować telefonicznie
służby Gminy Boguchwała.
608 666 038 Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (całodobowy)
17 87 01 110 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
17 87 55 222 Straż Miejska
606 984 200 Straż Miejska
17 87 14 248 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
17 87 01 211 do 218 Gospodarka Komunalna
668 135 152 Gospodarka Komunalna
(całodobowy)
17 85 83 371 Komisariat Policji w Boguchwale
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Wiadomoœci samorz¹dowe

„Zielone światło”
dla modernizacji basenów
Otwarte baseny w Boguchwale w obecnej formie okres swojej œwietnoœci maj¹ ju¿
za sob¹. W latach 90-tych stanowi³y jedn¹ z wa¿niejszych atrakcji rekreacyjnych
gminy Boguchwa³a i ca³ego regionu rzeszowskiego w okresie wakacyjnym.
Przez kilkanaście lat poza doraźnymi remontami na obiekcie tym zaszły
niewielkie zmiany. Jest więc potrzeba
kompleksowej rewitalizacji tego obiektu i dostosowania go do aktualnych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
sportu, rekreacji, aby na nowo stał się
miejscem chętnie odwiedzanym przez
ludzi szukających aktywnych form spędzania wolnego czasu.
W celu podniesienia
atrakcyjności tego obiektu
samorząd rozpoczął w 2010
roku prace modernizacyjne.
Na terenie kompleksu basenów otwartych powstało boisko do piłki nożnej, plac do
gry w siatkówkę i koszykówkę, nowoczesne szatnie oraz
widownia na 200 osób. Koszt
budowy boisk „Orlik” wyniósł
1,35 mln zł.
Drugą ważną inwestycją
modernizacyjną, której realizację zakończono w 2011 r.
była budowa instalacji solarnej składającej się z 200 kolektorów słonecznych
z których pozyskana energia cieplna
jest przeznaczona do podgrzewania
wody w basenach kąpielowych. Wartość tej inwestycji to ponad 800 tys. zł.
Na obydwie te inwestycje samorząd
pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 1,3 mln zł.
W 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na
wykonanie projektu basenów otwartych
i krytej pływalni. Wartość prac projektowych to 226 tys. zł. Przygotowany projekt zakłada dwa etapy. Pierwszy etap
to przebudowa basenów otwartych. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejących obiektów, budowę basenu rekreacyjnego z atrakcjami o powierzchni lustra wody 355 m2, budowę brodzika dla
dzieci o powierzchni lustra wody –
54 m 2, budowę plaży utwardzonej –
400 m2, budowę plaży utwardzonej z nawierzchni syntetycznej – 220 m2, plac
zabaw dla dzieci, budowę chodników,
dróg dojazdowych, oświetlenia terenu,
budowę stacji uzdatniania wody. Szacowana wartość budowy otwartych basenów wg kosztorysu inwestorskiego to
koszt 8 mln zł. Znacznie droższym

przedsięwzięciem jest realizacja drugiego etapu tj. budowy krytej pływalni.
Zakres prac obejmuje: budowę krytej
pływalni (powierzchnia użytkowa 5000
m2), basen sportowy z ruchomym dnem
o wymiarach 12,5m x 25 m, basen rekreacyjny wewnętrzny z atrakcjami wodnymi o powierzchni lustra wody 103 m2,
basen rekreacyjny zewnętrzny o po-

wierzchni lustra wody 78m2. W budynku pływalni projekt zakłada ponadto
lokalizację kawiarni, kręgielni, sali fitness, siłowni oraz SPA. Według kosztorysu wartość realizacji drugiego etapu to kwota 20 mln zł.
Według przyjętych założeń przebudowa otwartych basenów powinna rozpocząć się po zakończeniu sezonu
w 2013 r. i zakończyć do czerwca 2014 r.
W wypracowanej koncepcji przy
udziale ekspertów zewnętrznych, naj-
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bardziej optymalnym rozwiązaniem organizacyjnym dla realizacji tej inwestycji i późniejszego zarządzania tego typu
obiektem jest dla samorządu powołanie gminnej spółki sportowej. Biznesowe podejście na etapie projektowania,
realizacji i użytkowania obiektu, a takie
cele stawia się podmiotom działającym
w oparciu o kodeks handlowy daje
szansę zminimalizowania wydatków
z budżetu gminy na każdym etapie tego
przedsięwzięcia. Współczesne parki
wodne oprócz podstawowej usługi,
jaką jest dostęp do pływalni, są miejscem, gdzie swoją działalność mogą
prowadzić inne podmioty gospodarcze
(restauracje, gabinety odnowy biologicznej, kluby do gry w squash, czy
badmintona, kręgielnie). Takie podejście sprawi, że obiekt będzie mógł
świadczyć niekomercyjne usługi dla
mieszkańców gminy np. bezpłatne lekcje pływania dla uczniów a w późniejszych godzinach będzie na tyle atrakcyjnym miejscem, że będzie mógł „zarabiać” na
pokrycie kosztów swojej
działalności.
Projekt powołania
gminnej spółki sportowej
do budowy i zarządzania
kompleksem basenów
został przedstawiony na
sesji Rady Miejskiej 20
grudnia. Jednak przy
sprzeciwie radnych z Boguchwały większość radnych wstrzymała się od
głosu i projekt ten nie
uzyskał akceptacji Rady.
Na sesji Rady Miejskiej 26 lutego burmistrz
Boguchwały ponownie przedstawił projekt uchwały dotyczący powołania spółki sportowej. Po burzliwej dyskusji radni zmienili zdanie i tym razem projekt
ten został jednogłośnie poparty.
Zdaniem burmistrza Boguchwały
„zielone światło ze strony Rady Miejskiej
na powołanie spółki sportowej jest ważnym krokiem na przód w koniecznej
modernizacji boguchwalskich basenów”.
UM

9

Informacje

Edukacja dla osób
w wieku 60+
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom
starszych mieszkañców Gminy Boguchwa³a w listopadzie
2012 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oœwiaty Gminy Boguchwa³a skierowa³o ofertê
szkoleniow¹ do osób powy¿ej 60. roku ¿ycia wspart¹
przez projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla
starszych mieszkañców Gminy Boguchwa³a”. Prezentowane poni¿ej artyku³y s¹
zbiorem wybranych tekstów
opracowanych przez uczestników projektu.
Dzięki dotacji z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej seniorzy brali udział
w bezpłatnym bloku szkoleniowym składającym się z:
• Edukacji komputerowej: „Podstawy obsługi komputera” oraz „Praktyczne wykorzystanie Internetu”
Udział w projekcie umożliwił osobom
w wieku 60+ zdobycie wiedzy i umiejętności informatycznych na podstawowym poziomie w najbardziej powszechnych zastosowaniach, m.in.: napisanie pisma, oglądnięcie zdjęć, komunikacja poprzez pocztę
e-mail, portale społecznościowe, surfowanie w sieci, obsługa konta bankowego.
• Edukacji fotograficznej: Warsztaty fotograficzne oraz „Komputerowa

Grupa 1 w Boguchwale
obróbka zdjęć i publikacja w Internecie”
Warsztaty obsługi aparatów fotograficznych cyfrowych wzbogacone były
nauką prostej obróbki zdjęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas edukacji informatycznej.
• Edukacji z zakresu zdrowego
żywienia: „Kulinaria dla starszaków”.
Warsztaty uczą przyrządzania smacznych i zdrowych posiłków dopasowanych do wieku uczestników, z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia,
umówieniem diet oraz praktycznym przygotowaniem potraw z artykułów zakupionych w ramach projektu.
Nauka w gronie rówieśników sprzy-

ja nauce przełamując strach przed niezrozumieniem tematu, gorszą koncentracją, trudnościami podyktowanymi wiekiem. Nabycie nowych umiejętności
motywuje do dalszego uczenia się, poszerzania horyzontów wiedzy, dostosowania się do bieżących trendów w stylu
życia. Udział w projekcie oprócz zdobycia nowej wiedzy przyczynia się także do
integracji osób z środowisk lokalnych,
nawiązywania nowych znajomości.
Więcej informacji o działaniach
projektowych znajduje się na stronie
www.seniorzy.boguchwala.pl
Uczestnicy grupy 1

Rozmyślania Kursanta
Gdy listopad się zaczyna, idzie na kurs cała gmina.
Komputery, kulinaria, fotografia bardzo miła.
Materiały odbieramy i naukę zaczynamy.
Kulinaria są wspaniałe. Uczą nas jak ubić pianę, upiec placek,
ciastka z płatków i rodzynek. Upiec mięso, ugotować, zrobić rybę
pod pierzynką.
Przyszedł grudzień, a z nim zima – czas fotografii się zaczyna.
Krajobrazy, portrety i figury od dołu i od góry. Czas nam szybko
ucieka i nikt nie narzeka.
A, że mamy naście latek, przyszła na kurs babcia i dziadek.
Starszy panie i pani miła – czas komputerów się zaczyna! Na
pierwszym spotkaniu nam zrzedły miny, bo my komputerów się
boimy.
Wykładowcy się trudzili, ale sobie poradzili i dużo nas nauczyli,
więc im oraz całemu Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy
Boguchwała za to dziękujemy.
Grupa 2 w Boguchwale
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Maria Stawarz, grupa 2
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Stowarzyszenie Rozwoju Oœwiaty Gminy Boguchwa³a

Kurs dla seniorów – śpiewająco
O ho ho ho jak ja lubię
Moje miasto, nim się chlubię
O ho ho ho ale fajnie
I ciekawie w gminie jest

Pora jesienno-zimowa nie zawsze nastraja optymistycznie. Ten problem dotyczy w szczególności ludzi starszych,
którzy pracę zawodową mają już za sobą. Dysponują oni
większą ilością wolnego czasu i często nie mają pomysłu,
jak go zagospodarować. Liczba ludzi po sześćdziesiątce jest
duża – również w naszej gminie. Są to ludzie otwarci na różne formy aktywności. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała wyszło naprzeciw ich oczekiwaniom organizując dla tej grupy wiekowej kurs pn. „Nowe technologie –
nowe horyzonty dla starszych mieszkańców Gminy Boguchwała” współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012-2013.

Za wszystko już teraz z serca dziękujemy
I w kolejnym kursie uczestniczyć chcemy
Mogą to być tańce lub ręczne robótki
Przyrządzanie potraw na zimowe smutki
Wszyscy są radośni – tradycja nie zginie
By żyć długo, zdrowo w takiej fajnej gminie.
Grupa 3 w Boguchwale

Uczestnicy kursu – grupa 3

Obchody Dnia Babci i Dziadka
w Kielanówce

Grupa 4 w Kielanówce
W dniu 20.01.2013 r. w Domu Kultury w Kielanówce zebrali się dziadkowie
i babcie zaproszeni przez swoje wnuki
na wspólną zabawę i poczęstunek z oka-

zji ich święta. Dzieci przygotowały program artystyczny pod kierownictwem
swoich nauczycieli z Zespołu Szkół im.
Armii Krajowej. Frekwencja dopisała,
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sala była wypełniona po brzegi, dzieci
cieszyły się, że będą mogły pochwalić
się swoimi umiejętnościami recytatorsko
wokalnymi. Program przygotowany
przez najmłodszych był bardzo urozmaicony. Maluchy z zerówki i pierwszej klasy przygotowały Jasełka. Miały piękne
stroje, związane z przedstawieniem biblijnym przygotowane wspólnie z rodzicami. Uczniowie klas II i III wystąpili z programem taneczno muzycznym. Zachwyt
wzbudzał występ grupy tanecznej, która
zaprezentowała tańce ludowe i nowoczesne. Widownia była oczarowana i nagradzała wykonawców gorącymi brawami.
Na koniec dzieci odśpiewały wszystkim
obecnym tradycyjne „STO LAT”, a swoim dziadkom i babciom wręczyły własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami.
W imieniu wszystkich zaproszonych, podziękowania złożył dziadziuś Amelki. Po
uroczystościach zgromadzeni goście
zostali zaproszeni na skromny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Kielanówki.
Uczestnicy kursu – grupa 4
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Boguchwalska Akademia
Piłkarska świętuje swoje
pierwsze urodziny!
Koñcem grudnia 2012 roku min¹³ pierwszy rok dzia³alnoœci Boguchwalskiej Akademii Pi³karskiej (BAP), która zrzesza dzieci i m³odzie¿, a tak¿e ich rodziców z Gminy
Boguchwa³a i okolic.

BAP – co to w³aœciwie
jest
Boguchwalska Akademia Piłkarska
jest Uczniowskim Klubem Sportowym
założonym przez grupę młodych osób
z Boguchwały po to, by przez naukę gry
w piłkę nożną uczyć młodych ludzi aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto nasi członkowie szkoleni są
w duchu zdrowej rywalizacji, opierającej
się w dużej mierze na dobrze zorganizowanej pracy w grupie i przestrzeganiu zasad fair play.
Na czele Boguchwalskiej Akademii
Piłkarskiej stanęli pomysłodawcy – Agata i Kacper Gajdek z Boguchwały. Zajęcia odbywają się w pięciu grupach wiekowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Na treningi
uczęszczają zarówno chłopcy jak
i dziewczęta.

dzieży i dzieci traktowane jest „po macoszemu”.
W naszej organizacji pragniemy,
aby szkolenie to odbywało się na najwyższym poziomie, dlatego staramy
się aby nasza kadra trenerska uczestniczyła w krajowych i zagranicznych
szkoleniach, nasi członkowie mieli dostęp do sprzętu i obiektów najlepszej
jakości. Nie jest to jednak proste. Poza

nie podsumować dotychczasowych
osiągnięć, spośród których największym wydaje się być liczba zrzeszonych
członków – ponad 70, którzy biorą
udział w regularnych treningach piłkarskich. Zajęcia te odbywają się (w okresie letnim) na obiektach ORLIK w Boguchwale oraz obiektach Izolatora Boguchwała, a także (w okresie zimowym)
na halach sportowych (m.in. w CTiR

szkoleniami, wychowujemy naszych
zawodników do sportu i przez sport,
aby zrodziła się w nich potrzeba bycia
aktywnym.

WSIiZ w Kielnarowej i NTB Active Club
w Głogowie Małopolskim).
Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz
w turniejach: orlikowych i halowych.
Trudno w tym miejscu wyliczyć zdobyte
trofea i medale (choć pierwsze już się
pojawiły), gdyż ważniejszy dla nas jest
sam proces szkoleniowy, w trakcie któ-

Dlaczego
znów pi³ka no¿na?
Wiele osób reaguje wręcz „alergicznie” na hasło – piłka nożna. Bo dlaczego znów ona, a nie inna forma aktywności fizycznej? Jednak wybór dokładnie tej a nie innej dyscypliny sportowej
nie jest przypadkowy – mimo, że wielu
ma już jej po prostu „dość”, to jednak
żadna inna forma aktywności nie wzbudza tak ogromnych emocji i nie dostarcza tylu niezwykłych przeżyć. Trudno
zaprzeczyć, że to piłka nożna właśnie
wywołuje najgorętsze dyskusje i zrzesza licznych kibiców, zawodników, sympatyków. Jednocześnie – mimo jej popularności i powszechności istnieją
ogromne braki związane z profesjonalnym szkoleniem piłkarskim prowadzonym od najmłodszych lat i to zarówno
wśród chłopców jak i wśród dziewcząt.
Głośne dyskusje, nie przekładają się na
zmianę sposobu myślenia o nauce gry
w piłkę nożną i często szkolenie mło-
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Pierwsze sukcesy
Spoglądając wstecz, na ten pierwszy rok funkcjonowania BAP-u trudno

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej
www.bap.boguchwala.eu, pod numerem telefonu 660 473 301 oraz
adresem mailowym bap@bap.boguchwala.eu.
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rego zawodnicy „dojrzewają” do właściwej gry, rozwijają indywidualne umiejętności piłkarskie, a przede wszystkim
dobrze się bawią i realizują swoje marzenia. I tu wiele można by opisywać
„małych – wielkich” sukcesów każdego
z zawodników naszej Akademii.
Kolejnym sukcesem organizacyjnym
było uczestnictwo w programie „Działaj
Lokalnie” w trakcie którego realizowaliśmy autorski projekt pod nazwą „Boguchwała Pozytywnie Aktywizuje”. W jego
ramach przeprowadzony został szereg
warsztatów dotyczących zdrowego trybu życia, odżywiania się, pierwszej pomocy oraz potrzeby aktywności fizycznej, która jest gwarancją zdrowego, prawidłowego funkcjonowania. W ramach
projektu zorganizowany został także piknik rodzinny w ramach którego odbywały się rozgrywki piłkarskie, a który zakończył się wielkim świętowaniem przy grillowanej kiełbasce. W projekcie udział
wzięło 30 chłopców. Ponadto w związku
z realizowanym przez nas projektem
wzięliśmy udział w konkursie pod nazwą
„Opowiedz...”, który polegał na przygotowaniu krótkiego filmiku lub prezentacji dotyczącej realizacji projektu. Udział
w turnieju okazał się absolutnym sukcesem, gdyż nasz klip zatytułowany „Na
sportowo... ruszmy głową!” zajął pierwsze miejsce w kategorii człowiek.
Również dużym sukcesem można
nazwać organizowany przez nasza Akademię oraz Urząd Miasta w Boguchwale otwarty turniej dzikich drużyn dla dzieci i młodzieży (4 lipiec) w którym wzięło
udział ponad 150 zawodników.

Otworzono nowy
Gabinet Weterynaryjny
w Boguchwale

Co dalej?
Obchodzona przez nas pierwsza
rocznica istnienia utwierdza nas w przekonaniu, że podjęta inicjatywa ma sens
i warto jest się jej poświęcić. Dlatego
w nadchodzącej przyszłości pragniemy
rozwijać i kontynuować to, co zostało tak
dobrze zaczęte – regularne zajęcia treningowe dla chłopców i dziewcząt
(w każdym wieku), udział poszczególnych grup w rozgrywkach, a dodatkowo chcemy podjąć się organizacji obozów sportowych (letniego i zimowego),
turniejów i pikników rodzinnych. Chcemy, aby nasza praca opierała się ma
współpracy z rodzicami, przedszkolami
i szkołami, aby proces szkoleniowy mógł
przynosić wymarzone efekty, które zawsze są istotnym motorem napędowym
dla trenujących i pracujących nad sobą
zawodników.
Agata i Kacper Gajdek

Gabinet Weterynaryjny Bliźniaczek mieści się przy ul. Partyzantów 14
w Boguchwale.
Dojazd do gabinetu weterynaryjnego od strony Mogielnicy: przed
przejazdem kolejowym na ulicy Polnej w Boguchwale skręcić w lewo
w ulicę Partyzantów. Z górki, z daleka widoczny będzie duży, zielony budynek gabinetu weterynaryjnego.
Dojazd do gabinetu weterynaryjnego od strony stacji PKP, basenów i Straży Pożarnej w Boguchwale: po przejechaniu pod wiaduktem
kolejowym na ulicy Partyzantów, skręcić w prawo.
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Ogólnopolska Akcja Sterylizacji
– Marzec 2013
Organizatorem akcji jest Fundacja For Animals (www.akcjasterylizacji.pl)
Akcja ma za zadanie:
• Umożliwić właścicielom psów i kotów
zapisanie swojego pupila na zabieg
w promocyjnej cenie.
• Zwiększyć świadomość właścicieli
zwierząt domowych (kotów i psów) na
temat ich odpowiedzialności za swoje
zwierzęta i ich potomstwo.
• Pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich istniejącej nadpopulacji, bezdomności, przepełnionych
schronisk, masowej i często tragicznej
śmierci lub przypadków bestialskiego
uśmiercania.
Zasady akcji i ceny zabiegów:
Akcja trwa cały miesiąc marzec
a maksymalne ceny zabiegów, wraz
z opieka pooperacyjną (zdjęcie szwów,
ewentualne podawanie antybiotyków),
przy zabiegach bezproblemowych są
następujące:

Wspomnienie
Pana Tadeusza poznałem w 2004
roku podczas pisania pracy magisterskiej dotyczącej Boguchwały w czasie

• Sterylizacja suki do 35 kg – 200 zł,
• Sterylizacja suki > 35 kg – 250 zł,
• Sterylizacja kotki: 120 zł,
• Kastracja psa do 35 kg – 120 zł,
• Kastracja psa > 35 kg – 170 zł,
• Kastracja kocura: 60 zł.
Gabinet Weterynaryjny Bliźniaczek
uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji Sterylizacji Zwierząt w marcu 2013 roku.

Gabinet Weterynaryjny

BliŸniaczek
ul. Partyzantów 14
36-040 Boguchwa³a
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w akcji proszone są o wcześniejsze
skontaktowanie się z Gabinetem Weterynaryjnym Bliźniaczek w celu ustalenia terminu zabiegu. Nr tel. kontaktowego: 17 779 01 17.

Setne
urodziny
mieszkańca
sołectwa
Zarzecze
Franciszek Prędki ur. 31 grudnia
1912 r. w Kielnarowej. W Zarzeczu
mieszka od 1973 r., ukończył Semina-
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Tadeusza Rusinka
wojennym. Już pierwsze nasze kontakty zdominowała niezwykła życzliwość
i bardzo rzeczowa chęć przedstawienia interesujących mnie faktów.
Każde następne spotkanie tylko
utwierdzało mnie w przekonaniu, że
trafiłem na wyjątkowego człowieka –
bardzo skromnego, a jednocześnie
otwartego.
Urodzony w 1921 roku Tadeusz Rusinek był członkiem 39 Placówki AK,
wiele lat pracował w Zakładzie Porcelany „ZAPEL” w Boguchwale, brał czynny udział w rozwoju Boguchwały. Od
chwili gdy go spotkałem, mimo problemów zdrowotnych zawsze chętnie
dzielił się swoimi wspomnieniami,
wspomagał szkoły w Boguchwale pozostając w stałym kontakcie z ich Dyrektorami, wielokrotnie brał udział
w spotkaniach upamiętniających święta narodowe.
Szczególną radość sprawiały mu spo-

tkania z dziećmi i młodzieżą,
podczas których z niespotykaną werwą,
w „zawadiacki”
sposób opowiadał o historii swojej ukochanej Boguchwały.
Dziś coraz
rzadziej możemy trafić na takich ludzi jak
pan Tadeusz,
dla których wartości patriotyczne, życzliwość wobec innych ludzi i chęć przekazywania swojej bogatej wiedzy
życiowej są wyznacznikami w ich życiu.
W sobotę 26 stycznia pożegnaliśmy
pana Tadeusza. Niech jego przesłanie
życiowe przekazywania wiedzy regio-

Franciszek Prędki z żoną Stefanią

czu, z tej okazji życzenia Jubilatowi złożyli osobiście zastępca Burmistrza Boguchwały Piotr Klimczak oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Bijoś
wręczając dyplomy, kwiaty
i upominek.
Gratulacje i życzenia z tej
okazji przesłali Prezes Rady
Ministrów, Wojewoda Małopolski oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

nalnej następnym pokoleniom nadal
trwa wśród nas. Warto zapytać naszych
bliskich o ich życiowe doświadczenia,
o ich historię by kiedyś nie żałować,
że zabrakło nam na to czasu.
Łukasz Gajdek

łecznego oraz przedstawiciele dyrektora, grona pedagogicznego Zespołu
Szkół w Łukawcu (gdzie Jubilat pracował przez 23 lata aż do emerytury), którzy wręczyli Akt Podziękowania za aktywne uczestnictwo w rozwoju placówki oraz życzliwość i ofiarność w kreowaniu jej pozytywnego wizerunku.
Panu Franciszkowi życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu.
Aneta Pyza

rium Nauczycielskie w Sokolu, a po
wojnie filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Należy do Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Partyzanckim, Medalem komisji Edukacji Narodowej, Odznaką ZNP za tajne nauczanie, Złotą
Odznaką ZNP. Wychował 2 dzieci, doczekał się 4 wnuków i 3 prawnuków.
Obecnie mieszka z córką. Żona Stefania zmarła w 1993 r.
Zawsze chętnie pomagał ludziom,
brał aktywny udział w życiu społecznym.
Pan Franciszek spędza czas czytając książki i prasę, kiedyś zajmował się
pszczelarstwem.
Uroczystość świętowano w domu
rodzinnym pana Franciszka w Zarze-
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KAPLICZKI
W NIECHOBRZU
Czas powstania:
1986 r.

Opis obiektu:
Wybudowana z białej cegły, obłożona w późniejszym czasie płytkami
elewacyjnymi. Górna część została wykonana z konstrukcji metalowej
i oszklona z czterech stron. Całość pokryta czterospadowym dachem blaszanym, na którym znajduje się krzyż. W kapliczce znajduje się figurka
Matki Bożej z Lourdes.

W³aœciciel obiektu, opiekun, udostêpnienie,
po³o¿enie na gruncie:
Zofia i Kazimierz Rzucek – Kapliczka znajduje się przed domem na prywatnej posesji przy drodze powiatowej w Niechobrzu. Ogólnodostępna
wejście przez bramkę wejściową.

Czas powstania:
20 lipca 1883 r.

Opis obiektu:
Kapliczka wybudowana na planie kwadratu w 1883 roku z piaskowca.
Jest typową kapliczką trzykondygnacyjną. Każda „kondygnacja” jest oddzielona potrójnym gzymsem w środkowej części wyoblonym. Również
czterospadowy daszek jest od spodu ozdobiony potrójnym prostym gzymsem. W dolnej części kapliczka jest poszerzona i również ozdobiona wyobleniami w górnej części poszerzenia. „Poduszkę” – cokół na którym
jest posadowiona kapliczka stanowi płyta z piaskowca. Wokół ułożone są
kamienne płyty. Kapliczka jest wykonana z piaskowca, który został pomalowany podczas renowacji. Na frontowej części, w pierwszej kondygnacji znajduje się napis informujący o fundatorach – Piotr i Katarzyna
Sikora – oraz dacie powstania – 1883. Powyżej we wnęce umieszczona
jest figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. W trzeciej kondygnacji również we
wnęce umieszczona jest figura Chrystusa w koronie cierniowej. W bocznych ścianach kapliczki umieszczone są obrazy zaokrąglone od góry
przedstawiające świętych: z prawej strony – patrona fundatora św. Piotra,
św. Józefa z dzieciątkiem, z lewej strony – patronkę fundatorki św. Katarzyny i wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrazy te są wymalowane na blasze i zaszklone. Na daszku kapliczki umieszczony jest kuty
krzyż łaciński.

W³aœciciel obiektu, opiekun, udostêpnienie,
po³o¿enie na gruncie:
Elżbieta Wojciech Sikora. Położona przy drodze gminnej w pobliżu
remizy. Ogólnodostępna.
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Wydarzenia

FERIE
w Gminie Boguchwała

popularnością cieszyły się zajęcia z języka angielskiego oraz
wyjazd na narty do Ośrodka Sportów Zimowych Kiczera-Ski
w Puławach Górnych.
W propozycjach programowych ferii, nie zabrakło zajęć profilaktycznych, ukierunkowanych na zdrowy i aktywny tryb życia.

Dwa tygodnie ferii up³ynê³y nie tylko na
odpoczynku, ale tak¿e aktywnym spêdzaniu wolnego czasu.
Szkoły Podstawowe, Lokalne Ośrodki Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna przygotowały atrakcyjny program edukacyjno-rekreacyjny. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje umiejętności plastyczne w licznych konkursach i warsztatach. Dla miłośników ruchu zorganizowano liczne turnieje, warsztaty taneczne, gry i zabawy sportowe. Wiele radości dostarczyły
uczestnikom wypoczynku zimowego wyjazdy do Muzeum
Dobranocek, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz kina.
Wśród propozycji dla najmłodszych, znalazły się przedstawienia w wykonaniu teatrzyków z Krakowa i Przemyśla. Dużą
Kino w bibliotece

Wyjazd na narty

Zajęcia plastyczne

Pierwsza studniówka w Boguchwale
„Poloneza czas zacząć!” – tymi słowami rozpoczęła się pierwsza studniówka w historii Boguchwały. Duże emocje,
godziny przygotowań, odświętne garnitury, eleganckie suknie, a także wyjąt-

kowy klimat sali balowej Hotelu Hibiskus.
Zgodnie z tradycją, odliczanie do
matury, rozpoczęło się uroczystym polonezem. Boguchwalscy licealiści bawili się przy rytmach zespołu Lola Band,

na chwilę zapominając o niedługo rozpoczynającym się maratonie nauki.
Dla wkraczającej w dorosłość młodzieży była to, bez wątpienia, jedna
z ważnych chwil w życiu.

Dyrektor LO w Boguchwale Zbigniew
Kalandyk życzył uczniom dobrej zabawy oraz wielu sukcesów na kolejne lata
nauki
Na studniówce panowała świetna atmosfera, spowodowana doborowym
towarzystwem i dobra muzyką.
Michalina, przewodnicząca kl. III

Grono pedagogiczne oraz uczniowie III klasy
To była moja studniówka marzeń!
Kasia, ucz. kl. III
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Bawiłem się wyśmienicie!!!
Maksymilian, ucz. kl. III
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Wydarzenia

Czym skorupka za młodu nasiąknie...
W naszej szkole w Mogielnicy mamy
niecodzienną możliwość uczestniczenia
w pokazach Politechniki Dziecięcej. Dodam, iż jest to dla nas wyróżnienie, ponieważ naukowcy Politechniki Rzeszowskiej odwiedzają nas raz na miesiąc, by
pokazać naszym uczniom, że to, co jedni nazywają czarami i magią, dla innych
jest po prostu nauką – chemią lub fizyką.
Idea tego projektu zakłada, że im
wcześniej rozbudzimy w dziecku pewne zainteresowania lub pasje, tym prędzej doczekamy się efektów. Uczestnicząc w tego typu przedsięwzięciach,
zwiększamy szansę naszej młodzieży
na odkrycie w niej tego, co kiedyś może
dać jej pracę albo (oby także) sławę
w świecie nauki (może to zbyt patetycznie napisane, ale na pewno realne). Na
stronie internetowej Politechniki Dziecięcej można znaleźć dodatkowe informacje o tym, że wykładowcy chcą zainteresować dzieci nauką, poszerzyć ich
zainteresowania, oderwać od telewizji
i komputera, a także sprawić, by zainteresowały się: fizyką, mechaniką, chemią czy astronomią.
Do tej pory tematami pokazów były:
Czy pioruny mogą być pożyteczne?
Elektryzujący uczeń Szkoły Podstawowej
w Mogielnicy.
Pokazy z fizyki.
Pokazy z chemii.
Jak to lata?
A przed nami jeszcze:
Wynalazki, patenty.
Złota godzina – system ratowania ofiar

Pokazy z fizyki
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wypadków drogowych.
Z książką przez wieki.
Czeka nas także wyjazd do Ośrodka
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej i zwiedzanie go od zaplecza.
Byłam na trzech pokazach i muszę
przyznać, że jako humanistka, obejrzałam je z ogromnym zainteresowaniem. Po
pierwsze, z punktu widzenia metodyka,

Jak to lata...
obserwowałam to, jak wykładowcy z wyższych uczelni radzili sobie z takimi „maluchami” jak nasi uczniowie? Po drugie,
czy dzieci były rzeczywiście tym zaciekawione? I po trzecie, czy faktycznie można w ten sposób zarazić kogoś pasją?
Moje spostrzeżenia są następujące.
Wykładowcy mają swoje metody, by skupić uwagę dzieciaków i potężną oręż

w postaci różnych mikstur, wybuchów,
balonów i gazów. Na pokazach jest głośno, ale nie ma czemu się dziwić. Trudno powstrzymać reakcje dzieci, gdy
widzą latające balony, utrzymujące się
w powietrzu kule czy pianę, która poleruje podłogę na wysoki połysk. Byłoby
to zupełnie wbrew dziecięcej naturze, by
siedziały one cicho i spokojnie. Przede
wszystkim, gdyby tak było, uznałabym,
że dzieci przestały
już być sobą i trzeba nam poszukać
doktora, który sprawi, że znów będą
tak cudownie naturalne. Ale z naszymi
uczniami wszystko
jest w porządku.
Odpowiedzi, na
drugie z moich pytań, szukałam w rozmowach z dziećmi
„na gorąco”, zaraz
po skończonym wykładzie. Oto niektóre spośród ich wypowiedzi (pozostawiam słowa użyte
przez uczniów).
Dziś było fajnie, ale poprzedni pokaz
był superowy!
A najlepsze było to, jak robili pianę,
która sprzątała salę. Fajnie byłoby mieć
taką w domu.
Nudne było to, co na projektorze wyświetlali, jak robili doświadczenia, to wtedy były emocje!
Dali takie dymy jak w bajkach! To
wystrzelało jak w kotle czarownicy.
Bardzo lubię te rozmowy tuż po jakimś wydarzeniu, gdyż dzieci są niezwykle szczere. Gdy coś się im nie spodoba, powiedzą natychmiast, a gdy przypadnie im do gustu, pokażą całym ciałem. Zatem w trakcie tych rozmów skakały, gestykulowały, przykładały ręce do
serca, do brzucha, robiły wielkie oczy,
wstawały z miejsc, podchodziły do mnie
bliżej i wtedy wiedziałam, że to było TO!
Oczywiście były też dzieciaki, które mówiły po prostu: Było nudno i nie podobało mi się. Rozumiałam je bardzo dobrze,
bo wiem, że nie każdy urodził się, by
uprawiać poletko nauki. Ja też matematyki nie lubiłam.
Zostało jeszcze ostatnie pytanie. Czy
faktycznie można w ten sposób zarazić
kogoś pasją? Odpowiedzią niech będą
słowa jednego z uczniów: Już wiem kim
będę, gdy dorosnę. Będę chemikiem.
Karolina Musiał
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Drobiazg – doskonały
By³o kiedyœ takie m¹dre powiedzenie na
temat doskona³oœci – mówi¹ce, i¿ sk³ada
siê ona z drobiazgów, choæ bez w¹tpienia
sama drobiazgiem nie jest – które warto
mieæ zawsze w pamiêci. Bo sprawdza siê,
niemal we wszystkich okolicznoœciach.
Ot, chociażby na stacji kolejowej w Boguchwale.
Niepotrzebna – zdawać się może – nikomu (z kolejarzami na czele, którzy już chyba dawno zapomnieli,
iż uprawianie ich profesji było przez ponad wiek
przede wszystkim służbą!), pomimo zainwestowania
milionów w przebudowę żelaznego szlaku sprawiająca wrażenie wymarłego eksponatu ze świata, którego końca nikt już nawet nie pamięta, zachowała
detale dowodzące, że ktoś kiedyś jeśli nawet nie osiągał doskonałości, to przynajmniej do niej dążył.
Słowa szumne? Górnolotne? Niekoniecznie... Dość bowiem wejść od strony peronu przed budynek stacyjny, unieść
głowę – i widok powie sam za siebie... Zadaszenie, łączące
dwa skrzydła dobudówek do głównego gmachu, utrzymane
– podobnie jak cały obiekt – w starym, zacnym austriackim
stylu, podpiera pięć żeliwnych słupów. Z pozoru nic nadzwyczajnego, zwykłe elementy konstrukcyjne, w istocie jednak
miniaturowe dzieła sztuki użytkowej. Ta dbałość o wygląd,
o dekoracje, ta staranność odlewu; widok jakże niedzisiejszy.
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Tam nawet główki śrub mają wdzięk
i klasę, tam wszystko jest przemyślane, dopasowane, wypieszczone.
Nie wiadomo, czy cesarscy i królewscy inżynierowie, budujący w latach 1889-1890 linię kolejową z Rzeszowa (a ściślej, ze Staroniwy; stacja Rzeszów znajdowała się w ciągu kolei państwowej, szlak w kierunku Boguchwały był natomiast inicjatywą
prywatną) do Jasła, mieli ambicje stworzyć dzieło doskonałe
i czy dążenie do doskonałości było ich celem najważniejszym.
Faktem jest za to, że – sądząc po drobiazgach, składających
się na ich dzieło – do doskonałości mocno się zbliżyli. Co
wypadałoby zalecić jako memento współczesnym budowniczym betonowo-blaszanych szpetot, udających jedynie (i to
nieudolnie), że są architekturą...
Tekst i fot. Waldemar Bałda
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Gotuj z Ko³em Gospodyñ Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Nosówce
Ko³o Gospodyñ Wiejskich zosta³o zorganizowane w 1946 roku z inicjatywy Zarz¹du
Okrêgowego Ligi Kobiet w Rzeszowie. Od samych pocz¹tków pracowa³o na rzecz
œrodowiska i tak¹ dzia³alnoœæ ci¹gle prowadzi, bez wzglêdu na zmieniaj¹ce siê uwarunkowania polityczne w kraju.

Zaanga¿owanie cz³onkiñ
Niezmiennie od lat widać prace członkiń KGW, które organizują imprezy wiejskie i wspomaga pomocą inne organizacje. Koło współpracuje ze szkołą, OSP oraz LOK, a dla potrzeb środowiska zorganizowało wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. Włącza się w życie kulturalne wsi organizując: Zapusty, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora,
Mikołaja dla dzieci. Organizuje także pokazy i konkursy kulinarne potraw regionalnych oraz okolicznościowych – przy
współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, a członkinie Koła biorące w nich udział
zdobywają nagrody i wyróżnia. Na kiermaszach i wystawach
regionalnych w WDK Rzeszów uznanie uzyskiwały prezentowane: ciasta weselne, tradycyjne ozdoby, wypieki choinkowe, wielkanocne oraz kwiaty z bibuły i papieru.
Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Nosówce zrzesza 32
członkiń w wieku od 45 do 80 lat. Od 1997 roku funkcję przewodniczącej pełni Zofia Byjoś, przy współpracy Grażyny Róg
(skarbnik) i Stefanii Budy (sekretarz). Siedzibą Koła jest Ośrodek Kultury w Nosówce, gdzie co dwa tygodnie odbywają się
spotkania.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

jajko
1/2 puszki kukurydzy
200 g mięsa mielonego
100 g przecieru pomidorowego
70 g sera żółtego
1/2 pęczka cebuli (dymki)
ząbek czosnku
sól, pieprz
olej do smażenia

Wykonanie:
1) Jajko rozkłócić ze szczyptą soli, wlać mleko i powoli
dodawać mąkę. Wstawić ciasto na 20 minut do lodówki, po
czym porcjami wylewać na patelnię i usmażyć placki.
2) Farsz: Cebulę ze szczypiorkiem posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę, zeszklić na oleju, dodać mięso mielone,
doprawić solą i pieprzem. Gotować 15 minut, po czym dodać
kukurydzę i ostudzić.
3) Gotowym farszem smarować placki. Zwinięte ułożyć
w naczyniu żaroodpornym, posypać żółtym serem i zapiec
15 minut w temperaturze 200°C.

Ciasto Prince Polo
Biszkopt czekoladowy
4 jaja, 4 łyżki cukru, 1 łyżka kakao, budyń czekoladowy, 1/2
łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta sody, 1/3 szklanki
mąki.
Białka ubić na sztywno, dodać pozostałe składniki i piec
20 minut w 180°.
Ciasto z wafelkami
Szklanka białek (7 szt.), 1,5 szkl. cukru, 25 dkg wafli „Prince
Polo”, 20 dkg orzechów (1/2 siekanych, 1/2 mielonych), 10
dkg kokosu, łyżka mąki ziemniaczanej, 1/2 łyżeczki proszku.
Białka ubić z cukrem, dodać pokruszone wafelki, orzechy,
wiórka, mąkę, proszek i piec 30 minut w 180°.

Przepisy

Pikantne tortille
Składniki (na 2 porcje):
• 250 ml mleka
• 80 g mąki

20

Masa kawowa
1,5 kostki masła, 3/4 litra mleka, 2 budynie waniliowe, płaska
łyżka mąki ziem., 3 żółtka, 7 łyżek cukru, 2-3 łyżki kawy rozpuszczalnej.
Połowę mleka wymieszać z budyniami, mąką i żółtkami.
Resztę mleka zagotować z cukrem, do gotującego wlać mieszankę, ugotować budyń i ostudzić. Masło miksować, dodać
do niego budyń, kawę rozpuszczoną w niewielkiej ilości wody
– wszystko zmiksować na gładki krem.
Wykonanie:
Na zimne ciasto z wafelkami nałożyć połowę kremu, przyłożyć biszkoptem czekoladowym, posmarować resztą kremu
i polać polewą. SMACZNEGO!
Opracowała Aneta Sołtys
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Sport / Wydawnictwa

Inwestujemy w rozwój sportu
Dla Izolatora Boguchwała sezon
2012/2013 rozpoczął się bardzo dobrze.
Cztery mecze bez porażki, w tym trzy
zwycięstwa, zapowiadały twardy bój,
w 5 kolejce, z liderem – Stalą Sanok.
Prowadzący do 81 minuty Izolator nie
zdołał utrzymać wyniku, przegrywając
ze „Stalowcami” 1:2. W pierwszej rundzie Okręgowego Pucharu Polski, boguchwalscy piłkarze odnieśli spektakularne zwycięstwo nad LKS-em Trzebownisko, wygrywając aż 8:1. Jednak w kolejnym meczu Pucharu przegrali z drugą
drużyną Resovii. Rundę jesienną Izolator zakończył na 4 miejscu, z serią
8 spotkań bez porażki.
W lidze okręgowej gmina ma jednego przedstawiciela, Jedność Niechobrz,
który po rundzie jesiennej jest liderem
rzeszowskiej klasy 0. Grająca na zmodernizowanym obiekcie Gminnego
Centrum Sportu i Rekreacji, Jedność
odniosła 9 zwycięstw, ponosząc jedynie 3 porażki, a to dla tegorocznego beniaminka znakomity wynik. Najwyższą
wygraną odniosła w meczu z drużyną
z Zaczernia, w którym zdobyła aż 6 bramek. Konkurencja z Rakszawy, Soniny
i Tyczyna depcze drużynie z Niechobrza
po piętach, co zapowiada duże emocji

w rundzie wiosennej.
W klasie A piłkarze Iskry Zgłobień, po
rundzie jesiennej, niestety zajmują
przedostatnią pozycję. Zawodnicy ze
Zgłobnia zdołali jedynie w trzech meczach zdobyć komplet punktów, a aż
w ośmiu spotkaniach ponieśli porażkę.
W rundzie wiosennej będzie o co powalczyć, ponieważ do pierwszej dziesiątki
Iskra traci jedynie 2 punkty.
Trzy drużyny, reprezentujące gminę,
walczą na najniższym szczeblu rozgrywek, w klasie B. Dziewięć zwycięstw i tylko jeden remis – to dorobek zespołu Novi
Nosówka, który z 28 punktami na koncie
jest mocnym liderem tabeli. Całkiem nieźle radzi sobie drużyna z Mogielnicy.
„Grom” zajmuje dobre trzecie miejsce,
tracąc 4 punkty do wicelidera Diamentu
Pstrągowa. Słabszą formę, w rundzie jesiennej, zaprezentował Płomyk Lutoryż,
który zajmuje 8 miejsce, z dorobkiem 12
punktów. W bezpośrednich starciach najciekawszym spotkaniem okazał się, obfitujący w gole mecz Płomyka i Novi Nosówka, w którym padło aż 9 bramek.
Fani siatkówki, na pewno będą zadowoleni z postawy żeńskiej i męskiej drużyny SST Lubcza. Zawodnicy z Racławówki, zwycięstwem w Głogowie, zakoń-

czyli fazę zasadniczą sezonu 2012/13
III ligi na bardzo dobrym, drugim miejscu.
Dzięki temu jeden z dwóch turniejów finałowych rozegrany zostanie na hali w Niechobrzu, co stanowi spory handicap
w walce o medale. Kobieca drużyna Lubczy, idąca łeb w łeb, z wiceliderem ligi Sanoczanką Sanok, zawalczy w ostatnim meczu w Jaśle o drugie miejsce w tabeli.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, systematycznego finansowania z budżetu
gminy działalności prowadzonej przez
wymienione kluby sportowe. Corocznie
samorząd angażuje środki finansowe
dzięki którym kluby mogą realizować programy szkoleniowe oraz uczestniczyć
w ligowych rozgrywkach sportowych. Należy przypomnieć, iż w roku 2011 pula
środków przeznaczona na rozwój sportu
wyniosła 210.000 zł. W roku 2012 była to
kwota 240.000 zł. W tym roku do rozdysponowania w ogłoszonej procedurze
konkursowej pozostaje kwota 250.000 zł.

IV Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Boksie
Sanok był miejscem IV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Boksie. 22-24 lutego pięściarze rywalizowali
w kategoriach wiekowych kadet, junior i senior. Wśród 62 zgłoszonych zawodników znaleźli się również bokserzy pochodzący z Gminy Boguchwała reprezentujący barwy RKB „Wisłok” Rzeszów, którzy zdobyli aż sześć tytułów mistrzowskich.
Byli to: kadeci 50 kg Dominik Chudzicki z Niechobrza,
63 kg Krystian Skiba z Woli Zgłobieńskiej, 66 kg Marcin Majka
z Nosówki, 75 kg Michał Trznadel ze Zgłobnia. W kategorii
wiekowej junior: 56 kg Paweł Baran ze Zgłobnia i 69 kg
Mateusz Ziomek z Woli Zgłobieńskiej.
Wicemistrzem Województwa w wadze do 46 kg został
kadet Marcin Mik ze Zgłobnia, który nieznacznie uległ w finale Fabianowi Karbarzowi z MKS „Ring Sikorski” Stalowa Wola.
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Og³oszenia

POMAGAMY NASZYM
CZYTELNIKOM!!!
Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZP£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³oszenie faxem: 17 87 15 355.

22

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.
SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

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

www.boguchwala.pl
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
„małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza
Termin składania wniosków: od 11 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00 do 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” określone
przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie
realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, udostępnione są na stronach
internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe
projekty” w 2013 r. wynosi 272 900,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej
Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz
przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe
projekty”.
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych
kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz pod
numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 ŚWILCZA 168
(pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30, TEL. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
w Lubeni 36-042 LUBENIA131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, TEL. 17 850 39 26

GABINET WETERYNARYJNY BLIŹNIACZEK

Dowiedz się co aktualnie dzieje się
w Twojej miejscowości,
zajrzyj na portal Gminy Boguchwała:

Boguchwała ul. Partyzantów 14
zaprasza
pn.-pt. 9.00-19.00, sob. 9.00-14.00, nd. 10.00-12.00

www.boguchwala.pl

