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Relacja  
z sesji

Z Kalendarza 
Burmistrza...
07.02	-	sesja	robocza	dot.	organizacji	Mistrzostw	Świata	w	Łucznic-
twie	2015.	
08.02	-	udział	w	zebraniu	sprawozdawczym	OSP	Niechobrz.
10.02	-	spotkanie	z	przedstawicielami	nowo	utworzonego	Stowarzy-
szenia	Emerytów	i	Rencistów	„Aktywny	Senior”	Gminy	Boguchwała.		
11.02		-	spotkanie	z	dyrekcją	Podkarpackiej	Komunikacji	Samocho-
dowej.
11.02	-	spotkanie	w	Urzędzie	Miejskim	w	Tyczynie.
13.02	 -	 spotkanie	 z	 przedstawicielami	 Stowarzyszenia	 Winiarzy	
Podkarpacia.	Omówienie	perspektyw	rozwoju	winiarstwa	na	terenie	
Gminy	Boguchwała.
17.02	-	spotkanie	z	Zastępcą	Prezydenta	Miasta	Rzeszowa.
17.02	-	spotkanie	z	sołtysami.
18.02	-	spotkanie	z	delegacją	inwestorów	z	Niemiec.
20.02	-	spotkanie	z	Zastępcą	Prezesa	Zarządu	Wojewódzkiego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	Bogusławem	Kidą.
21.02	-	spotkanie	z	zarządem	Centrum	Promocji	Sportu	i	Oświaty	
Gminy	Boguchwała.
22.02	-	udział	w	zebraniu	sprawozdawczym	OSP	Racławówka.
22.02	-	uroczyste	otwarcie	Mistrzostw	Podkarpacia	w	Boksie	-	Nie-
chobrz	2014.
25.02	-	spotkanie	z	Pawłem	Pasterzem,	twórcą	innowacyjnych	zajęć	
dla	dzieci	popularyzujących	naukę	i	autorem	programu	RADIOLATO-
RIUM	emitowanego	w	Radiu	Rzeszów.
28.02	-	„Złote	Gody”	-	wręczenie	medali	z	okazji	50-lecia	pożycia	
małżeńskiego.
01.03	-	udział	w	zebraniu	sprawozdawczym	OSP	Mogielnica.
03.03	-	wizyta	w	Zakładzie	Produkcji	Paliw	Alternatywnych	w	Kozo-
drzy.
03.03	-	zgromadzenie	Związku	Gmin	Podkarpacka	Komunikacja	Sa-
mochodowa.
04.03	-	spotkanie	z	przedstawicielem	włoskiego	inwestora	dot.	tere-
nów	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej.
04.03	-	spotkanie	z	dyrektorem	generalnym	PGE	Dystrybucja	S.A.	
Oddział	Rzeszów	Jerzym	Buczkiem.
04.03	-	udział	w	spotkaniu	członków	Związku	Gmin	Podkarpacka	Ko-
munikacja	Samochodowa	z	przedstawicielami	Banku	Światowego.
05.03	 -	 spotkanie	 z	 Dyrektorem	 Departamentu	 Społeczeństwa	 
Informacyjnego	Urzędu	Marszałkowskiego	Sławomirem	Cynkarem
05.03	-	spotkanie	z	prezesem	Rzeszowskiego	Towarzystwa	Pomocy	
im.	św.	Brata	Alberta	Aleksandrem	Zasiosem.
7.03	-	spotkanie	z	przedstawicielami	Podkarpackiej	Organizacji	Pro-
mocji	Sportu.
8.03	-	„Dla	Was	gramy	Piękne	Damy”	-	koncert	z	okazji	Dnia	Ko-
biet.
11.03	 -	 spotkanie	 z	 Tadeuszem	Kempińskim,	 zastępcą	 dyrektora	 
ds.	Zarządzania	Drogami	i	Mostami	GDDKiA	Oddział	w		Rzeszowie.
12.03	-	walne	zebranie	Stowarzyszenia	Samorządów	Terytorialnych	
„Aglomeracja	Rzeszowska”.
13-14.03	 -	 XXXV	 Zgromadzenie	 Ogólne	 Związku	 Miast	 Polskich	 
w	Zabrzu.
18.03	-	spotkanie	z	komendantem	Komisariatu	Policji	w	Boguchwale	
komisarzem	Markiem	Workiem.
19.03	 -	 spotkanie	 z	 dyrektorem	 Wojewódzkiego	 Ośrodka	 Ruchu	
Drogowego	Markiem	Ząbkiem.
21.03	-	udział	w	Forum	Euroregionu	Karpackiego.
28.03	-	udział	w	Konwencie	Wójtów	i	Burmistrzów

Istotnym	punktem	podczas	sesji	była	
informacja	o	stanie	porządku	i	bezpie-
czeństwa	publicznego	-	sprawozdanie	
przedstawili	Komendanta	Komisariatu	
Policji	w	Boguchwale	komisarz	Marek	
Worek,	 Komendant	 Gminny	 Związku		
OSP	 RP	 dh	 Wojciech	 Rzucidło,	 oraz	
Komendanta	 Straży	 Miejskiej	 w	 Bo-
guchwale	Mirosław	Korczyński.	Więcej	
informacji	 dotyczących	 stanu	 bezpie-
czeństwa	w	gminie	oraz	wywiad	z	ko-
misarzem	Markiem	Workiem	na	str.	9.
Na		sesji	radni	przyjęli	uchwały	do-

tyczące:	
Udzielenia	pożyczki	Stowarzysze-1. 
niu	Kobiet		Kultura	Razem	z	Tra-
dycją	 z	 siedzibą	 w	 Niechobrzu,	
na	zakup	strojów	ludowych	
Udzielenia	 pożyczki	 Stowarzy-2. 
szeniu	Kultury	,	Tradycji	i	Nowo-
czesności	Wielu	Pokoleń	z	siedzi-
bą	w	Zgłobniu,	na	zakup	strojów	
ludowych
Udzielenia	 pożyczki	 dla	 Towarzy-3. 
stwa	Przyjaciół	LO	w	Boguchwale,
Zmiany	budżetu	na	2014	rok,4. 
Zmiany	wieloletniej	prognozy	fi-5. 
nansowej,
Przystąpienia	 	 do	 realizacji	 pro-6. 
jektu	w	 ramach	Programu	Ope-
racyjnego	 Kapitał	 Ludzki	 współ-
finansowanego	 ze	 środków	
Europejskiego	 Funduszu	 Spo-
łecznego,
Zaliczenia		dróg	do	kategorii	dróg	7. 
gminnych,
Przyjęcia	 programu	 opieki	 nad	8. 
zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	
zapobiegania	bezdomności	zwie-
rząt	na	terenie	gminy,
Przejęcia	 na	 rzecz	 gminy	 nieru-9. 
chomości	położonych			w	Niecho-
brzu	
	Upoważnienia	Burmistrza,10. 
Przyjęcia	 zmian	Statutu	Związku	11. 
Międzygminnego	,,Wisłok’’.

XLIX Sesja Rady Miejskiej  
w Boguchwale - 27 luty 2014 
roku

W	pierwszym	punkcie	obrad	radni	wy-
razili	zgodę	na	wyodrębnienie	fundu-
szu	sołeckiego.	Ustawa	przewiduje,	że	
środki	 z	 funduszu	 przeznacza	 się	 na	
realizacje	 przedsięwzięć	 określonych	
we	 wniosku	 sołectwa,	 który	 spełnia	
łącznie	trzy	warunki	tj.:

L Sesja Rady Miejskiej  
w Boguchwale - 27 marca 
2014 roku
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Zmiana	cen	dotyczyć	będzie	w	przy-
padku	gminy	Boguchwała	linii	auto-
busowej	MKS	nr	203	i	223.	Bilet	jed-
norazowy	na	tych	liniach	na	terenie	
gminy,	 który	 kosztował	 dotychczas	
2,60	 zł	 będzie	 tańszy	 o	 60	 groszy.	
Podróż	 z	 Boguchwały	 do	 Rzeszowa	
będzie	 tańsza	 o	 40	 groszy	 (zmiana	
ceny	 z	 2,40	 na	 2,00	 zł).	 Z	 Lutory-
ża,	 Zarzecza,	 Racławówki	 do	 Rze-
szowa	 o	 80	 groszy	 (zmiana	 ceny	
z	 3,60	 na	 2,80	 zł).	 Pasażerowie	 
z	 Niechobrza	 zamiast	 4,30	 zł	 za-
płacą	 za	 podróż	 do	 Rzeszowa	 3,50	
zł.	Dla	osób	uprawnionych	do	prze-
jazdów	 ulgowych	 samorządowych	 
w	 przypadku	 biletów	 jednoprzejaz-
dowych	 została	 wprowadzona	 20%	
ulga.	Ceny	biletów	miesięcznych	po-
zostawione	zostały	na	dotychczaso-
wym	poziomie	z	wyjątkiem	ceny	bi-

MKS 
obniża ceny biletów
Od 20 marca Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samo-
chodowa” organizator komunikacji MKS wprowadza nowy cennik 
biletów. Ceny biletów jednorazowych są średnio o 20% tańsze  
w stosunku do cen dotychczasowych. 

letu	miesięcznego	na	terenie	gminy,	
który	będzie	tańszy	o	7	złotych.	
Istotna	 zmiana	dotyczy	 ceny	bi-

letu	 rodzinnego.	 Jest	 to	 bilet	 waż-
ny	 w	 okresie	 31	 dni	 kalendarzo-
wych,	 uprawniający	 do	 przejazdów	
w	 określonych	 strefach	 komunika-
cyjnych	we	wszystkie	dni	 tygodnia.	
Ponadto	posiadacz	tego	biletu	może	 
w	 dniach	 od	 poniedziałku	 do	 piąt-
ku	 od	 godziny	 17-tej	 oraz	w	 sobo-
ty,	niedziele	i	święta	bez	ograniczeń	
godzinowych	podróżować	na	 liniach	
komunikacyjnych	MKS	wraz	z	człon-
kami	 najbliższej	 rodziny	 (dzieci	 
i	 współmałżonek)	 bez	 dodatkowych	
opłat.	
Szczegółowy	informacje	oraz	ka-

talog	nowych	cen	dostępny	na	stro-
nie:www.zgpks.rzeszow.pl

UM

są	to	zadania	własne	gminy,•	
służą	 poprawie	 warunków	 życia	•	
mieszkańców,	
są	 zgodne	 ze	 strategią	 rozwoju	•	
gminy
Kolejnym	punktem	obrad	było	za-

warcie	porozumienia,	w	ramach	któ-
rego	 Gmina	 Boguchwała	 podejmuje	
wspólne	wykonanie	zadania	obejmu-
jącego	przygotowanie	 i	 realizacje	 in-
westycji	 pod	nazwą	 „Budowa	 i	prze-
budowa	 dróg	 wraz	 z	 budową	mostu	
na	 rzece	 Wisłok,	 łączących	 osiedle	
Budziwój	w	Rzeszowie	z	Gminą	Bogu-
chwała	 i	Gminą	 	Lubenia	w	Powiecie	
Rzeszowskim.	 Radni	 przyjęli	 również	
sprawozdanie	 z	 wykonania	 w	 2013	
roku	 Gminnego	 Programu	 Przeciw-
działania	Narkomanii	i	Gminnego	Pro-
gramu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.
Na	sesji	radni	przyjęli	uchwały	do-

tyczące:																																																																																																					
Wyrażenia	zgody	na	wyodrębnie-1. 
nie	 funduszu	 sołeckiego	 w	 2015	
roku
Zawarcia	 porozumienia	 z	 Gminą	2. 
Rzeszów,	 Gminą	 Lubenia	 i	 Po-
wiatem	 Rzeszowskim	 w	 sprawie	
wspólnego	wykonania	zadania	
Zmiany	Uchwały	Nr	XXIX/328/08	3. 
z	dnia	23	pażdziernika	2008	roku																													
Wyboru	Rady	Kultury	przy	Lokal-4. 
nym	 Ośrodku	 Kultury	 „Razem”	 
w	Niechobrzu
Wyboru	Rady	Kultury	przy	Lokal-5. 
nym	Ośrodku	Kultury	„Wspólnota”	
w	Zgłobniu
Uchwalenia	regulaminu	określają-6. 
cego	zasady	korzystania	z	targo-
wiska	miejskiego
Nabycia	 na	 rzecz	 gminy	 nieru-7. 
chomości	położonych	w	Nosówce,	
Niechobrzu,	Lutoryżu
Sprzedaży	w	 trybie	 bezprzetargo-8. 
wym	nieruchomości	w	Boguchwale
Nabycia	na	rzecz	Gminy	nierucho-9. 
mości	w	Boguchwale
Zmiany	 uchwały	 w	 sprawie	 za-10. 
liczenia	 dróg	 na	 terenie	 gminy	 
do	kategorii	dróg	gminnych
Zaliczenia	dróg	na	terenie	gminy	11. 
do	dróg	gminnych
Powołania	 Młodzieżowej	 Rady	12. 
Miejskiej	oraz	nadania	statutu
Utworzenia	 odrębnych	 obwodów	13. 
głosowania	w	wyborach	do	Parla-
mentu	Europejskiego
Zmiany	 opisu	 granic	 stałych	 ob-14. 
wodów	 głosowania	 utworzonych	
na	terenie	gminy
Zmiany	budżetu	na	2014	rok15. 
Zmiany	 uchwały	 Nr	 XLVI/543/	16. 
2013 
Zmiany	uchwały	Nr	VIII/82/201117. 
Kierunków	działania	Burmistrza18. 

Treści	uchwał	dostępne	w	Biulety-
nie	 Informacji	 Publicznej:	 www.bip.
boguchwala.pl,	w	zakładce	„Prawo	lo-
kalne”

Wypełnianie 
wniosków 
obszarowych
Od	17	marca	do	15	maja	2014	roku	można	sko-
rzystać	 z	 usług	 specjalistów	 Podkarpackiego	
Ośrodka	 Doradztwa	 Rolniczego	 w	 Boguchwale	 

w	zakresie	wypełniania	wniosków	obszarowych.
Zapraszamy	do	Biura	Doradztwa	Rolniczego	w	Urzędzie	Miejskim	

w	Boguchwale	(poziom	„-1”),	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	
7:30-14:30.
Kontakt	z	doradcą	PODR	-	tel.	723	977	467
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Pieniądze na usuwanie skutków 
powodzi z 2010 roku

27	 lutego	 bieżącego	 roku,	 promesę	 
z	rąk	Wojewody	Małgorzaty	Chomycz-
Śmigielskiej	odebrał	Zastępca	Burmi-
strza	Piotr	Klimczak.	Środki	te	zostaną	
przeznaczone	 na	 przebudowę	 drogi	
gminnej	nr	108179R	w	Niechobrzu.

Od	2010	roku	wsparcie	finansowe	
z	rezerwy	celowej	budżetu	państwa	
na	 usuwanie	 skutków	 powodzi	 dla	
naszego	 samorządu	 wyniosło	 570	
tys.	zł.

UM

90 tys. zł to kwota, jaką w tym 
roku otrzymała Gmina Bogu-
chwała na odbudowę infra-
struktury zniszczonej w wyniku 
powodzi z roku 2010. 

Inwestorem	 dwukondygnacyjnego	
budynku	w	Racławówce	 jest	Gmina	
Boguchwała.	
Dla	 strażaków	 przewidziano	 ga-

raże,	szatnię	oraz	salę	spotkań.	Lo-
kalny	 Ośrodek	 Kultury,	 organizacje	
społeczne,	 w	 tym	 Koło	 Gospodyń	
oraz	mieszkańcy	sołectwa,	będą	mo-
gli	 korzystać	 z	 sali	wielofunkcyjnej,	
zaplecza	 kuchennego,	 a	 także	 sal	
zajęciowych.	Powierzchnia	użytkowa	

Prace przy Domach Kultury 
dobiegają końca

budynku	to	ponad	600	m².	Całkowi-
ty	koszt	budowy	obiektu	wraz	z	to-
warzyszącą	 infrastrukturą	 to	 ponad	
1	mln	500	tys.	złotych.
Zgodnie	 z	 planem	 przebiegają	

także	prace	w	Lutoryżu.	Inwestycja	
polegała	na	budowie	nowego	obiek-
tu,	 który	 został	 połączony	 z	 istnie-
jącym	budynkiem	Lokalnego	Ośrod-
ka	Kultury.	Na	453	m²	powierzchni	
użytkowej	nowego	budynku,	oprócz	

świetlicy,	szatni,	kuchni	oraz	sali	ta-
necznej,	 znajdzie	się	 również	garaż	
OSP	z	zapleczem	socjalnym.	Wyko-
nany	zostanie	taras,	a	także	pochyl-
nia	dla	osób	niepełnosprawnych,	dla	
których	zostaną	zabezpieczone	miej-
sca	parkingowe.	Ponadto	remontem	
został	objęty	istniejący	budynek	LO-
K-u.	Obecnie	prowadzone	prace	po-
legają	 na	wykończeniu	wnętrz	 oraz	
zagospodarowaniu	terenu	wokół	bu-

Rozpoczął się ostatni etap prac przy domach ludowych w Lutoryżu i Racławówce. Obecnie prowa-
dzone roboty budowlane polegają na wykończeniu wnętrz obu budynków, a zakończenie inwestycji 
planowane jest na kwiecień i maj bieżącego roku.
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dynku.	Koszt	prac	to	1	mln	700	tys.	złotych.
Obie	 inwestycje	 otrzymały	 dofinansowa-
nie	 w	 ramach	 unijnego	 Programu	 Rozwoju	 
Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013,	dla	
działania	„Odnowa	i	rozwój	wsi”.

UM

Przedszkole	 zostanie	 uruchomione	 
1	września	w	Mogielnicy	i	będzie	w	sta-
nie	przyjąć	50	dzieci.	Po	przeprowadze-
niu	 rozmów	środowiskowych	 i	wzięciu	
pod	uwagę	wielu	uwarunkowań,	osta-
tecznie	zdecydowano	się	na	umieszcze-
nie	 dwóch	 oddziałów	 przedszkolnych	 
w	 budynku	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	
Jana	Pawła	II	w	Mogielnicy.	W	okresie	
wakacyjnym	 zostaną	 przeprowadzone	
niezbędne	prace	adaptacyjne	i	remon-
towe	na	parterze	budynku	 szkolnego.	
Zostanie	wydzielona	część	przedszkol-
na	(dwie	sale	do	zajęć,	szatnia,	aneks	

Nowe przedszkole w Mogielnicy

kuchenny,	oddzielne	wejście,	nowe	to-
alety).
Na	uruchomienie	przedszkola	Gmi-

na	 Boguchwała	 pozyskała	 dodatkowe	
środki	z	Unii	Europejskiej,	dzięki	przygo-
towanemu	przez	Urząd	Miejski	projek-
towi	pt.:	 „Przedszkole	dla	wszystkich”	 
w	ramach	Programu	Operacyjnego	Ka-

pitał	Ludzki.	Dofinansowanie	zewnętrz-
ne	wyniesie	270	tys.	zł,	a	wartość	całe-
go	projektu	to	317	tys.	zł.	
Projekt	 zakłada	 dodatkowe	wspar-

cie	edukacyjne	dla	przedszkolaków.	Za-
kres	zajęć	dodatkowych	obejmie	język	
angielski,	rytmikę	i	zajęcia	logopedycz-
ne,	 za	 które	 rodzice	 nie	 będą	wnosili	
żadnych	opłat.	Aby	uatrakcyjnić	rozwój	
i	naukę	dzieci,	zakupiony	zostanie	po-
trzebny	sprzęt,	zabawki	 i	pomoce	dy-
daktyczne.	W	przedszkolu	zapewnione	
zostanie	 pięć	 godzin	 bezpłatnego	 na-
uczania,	wychowania	i	opieki	dziennie.	
Za	 pozostałe	 godziny	 rodzice	 ponosić	
będą	 opłatę	 w	wysoko	 1	 zł	 za	 każdą	
godzinę.	 Dzienna	 stawka	 żywieniowa	
to	4.50	zł.

Atrakcyjne	 tereny	 bu-
dowlane	 w	 Mogielnicy	 oraz	
plany	budowy	nowych	osiedli	
mieszkaniowych	sprawiają	iż	
zwiększa	 się	 zapotrzebowa-
nie	na	placówki	przedszkolne.	
Obserwujemy stały wzrost 
liczby mieszkańców. Przyby-
wa osób młodych, a więc tych  
z perspektywami na powięk-
szanie się rodzin. Już dziś 
jako samorząd jesteśmy  

w stanie zapewnić w naszych placów-
kach opiekę przedszkolną dla wszyst-
kich dzieci z terenu gminu a nowe 
odziały przedszkolne, jeszcze bardziej 
wzbogacą ofertę edukacyjną -	wyjaśnia	
zastępca	burmistrza	Piotr	Klimczak.

UM

Już od roku szkolnego 2014/2015 dzieci w wieku 3-6 lat będą mogły 
uczęszczać do dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. 
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Gminny System Informacji Przestrzennej 
- skorzystaj z aplikacji

Aplikacja	Gminnego	Systemu	Infor-
macji	 Przestrzennej	 pozwala	 uzy-
skać	szereg	 informacji	dotyczących	
nieruchomości	położonych	w	Gminie	
Boguchwała.	Mieszkańcy	mogą,	bez	
konieczności	 odwiedzania	 urzędu,	
dowiedzieć	się,	dla	jakich	obszarów	
zostały	uchwalone	miejscowe	plany	
zagospodarowania	 przestrzennego	
oraz	jakie	jest	przeznaczenie	nieru-
chomości	objętych	powyższymi	pla-
nami	miejscowymi.	
Ponadto	w	zasobie	aplikacji	znaj-

dują	również	informacje	o	wydanych	
decyzjach	 o	 ustaleniu	 warunków	
zabudowy	 oraz	 lokalizacji	 inwe-
stycji	 celu	 publicznego.	 Obok	 w/w	
informacji	 przestrzennych	 o	 nieru-
chomościach,	 aplikacja	 umożliwia	
również	 przedstawienie	 graficznej	

lokalizacji	 ofert	 inwestycyjnych,	 tj.	
sprzedaży,	 dzierżawy	 itp.,	 zarówno	
nieruchomości	 będących	w	 zasobie	
gminnym,	 jak	 i	 innych	 jednostek	
państwowych,	 np.	 Agencji	 Nieru-
chomości	Rolnych.
System	 dostępny	 jest	 pod	 ad-

resem:	 http://gminaboguchwa-
la.imapcity.pl/imap/	 lub	 klikając	 
na	baner	 „System	Informacji	Prze-
strzennej	 Gminy	 Boguchwała”	 
na	stronie	www.boguchwala.pl.
Całkowita	 wartość	 projektu	 to 

230	567,19	zł,	 z	 czego	178	838	zł	
stanowiło	 dofinansowanie	 ze	 środ-
ków	 Europejskiego	 Funduszu	 Roz-
woju	 Regionalnego	 w	 ramach	
Regionalnego	 Programu	 Operacyj-
nego	Województwa	Podkarpackiego	 
na lata 2007-2013.

UM

Gminny System Informacji Prze-
strzennej został opracowany  
w ramach projektu „System infor-
macji przestrzennej Gminy Bogu-
chwała - kolejny krok w kierunku 
społeczeństwa informacyjnego”, 
który otrzymał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2007-2013. 
Głównym założeniem projek-
tu było upowszechnienie dostę-
pu do usług teleinformatycznych 
mieszkańcom naszej gminy.

Towarzystwo	Budownictwa	Społecz-
nego	w	Boguchwale	 funkcjonuje	od	
września	 2009	 roku.	 Zasadniczym	
celem	działalności	TBS	jest	stworze-
nie	rodzinom	o	różnym	poziomie	do-
chodów	szans	dostępu	do	mieszkań	
o	odpowiednim	standardzie,	poprawę	

Nowe inwestycje mieszkaniowe w Boguchwale
stanu	 istniejącej	 substancji	 miesz-
kaniowej	 oraz	 tworzenie	 warunków	
wspierających	 rozwój	 budownictwa	
mieszkaniowego.				
Po	 wyrażeniu	 zgody	 przez	mini-

stra	 infrastruktury	 na	 działalność,	
TBS	 przystąpił	 do	 przygotowania	 

I	 etapu	 inwestycji	 mieszkaniowych	 
w	Boguchwale.	W	ramach	budowy	no-
wych	mieszkań	Spółka	w	2012	roku	
wybudowała	przy	ulicy	Przemysłowej	 
w	Boguchwale	dwa	budynki	mieszkal-
ne	wielorodzinne	z	48	mieszkaniami	
oraz	 żłobkiem.	 Jako	 infrastruktura	
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towarzysząca	powstał	także	pawilon	
handlowy	„Biedronka”.	
Równocześnie	 z	 realizacją	 in-

westycji	 przy	 ul.	 Przemysłowej,	
TBS	 rozpoczęło	 przygotowania	 do	
nowej	 inwestycji	 obejmującej	 bu-
dowę	 nowego	 osiedla	 Koreja	 III	 
w	 Boguchwale.	 Na	 terenie	 16,5	
hektara,	 zakupionego	 przez	 TBS	
od	Agencji	Nieruchomości	Rolnych,	
planowane	 jest	 wybudowanie	 no-
wego	 osiedla	 mieszkaniowego,	 na	
którym	zamieszka	4500	osób.	Wy-
budowanych	 zostanie	1250	miesz-
kań	 w	 budynkach	 wielorodzinnych	
wyposażonych	w	windy	oraz	garaże	
podziemne,	 15	 mieszkań	 w	 zabu-
dowie	szeregowej	oraz	30	domów.	
Na	 terenie	 osiedla	 planuje	 się	 bu-
dowę	placówek	oświatowych,	kapli-
cy	 kościelnej,	 pasaży	 handlowych	
oraz	powstanie	terenów	rekreacyj-
no-wypoczynkowych.

Rozpoczęcie	 budowy	 pierwszego	
bloku	 planowane	 jest	 na	 czerwiec	
2014	roku.	Inwestycja	zaplanowana	
została	na	10	lat.	Budowa	budynków	
będzie	prowadzona	w	oparciu	o	inno-
wacyjne		rozwiązania	architektonicz-

ne	 i	 technologiczne,	 z	 wykorzysta-
niem	odnawialnych	źródeł	energii.	
Wszystkich	zainteresowanych	za-

mieszkaniem	 na	 osiedlu	 Koreja	 III	
zapraszamy	do	biura	TBS	przy	ulicy	
Przemysłowej	3	w	Boguchwale.

źródło: TBS

Boguchwalska policja podsu-
mował 2013 rok. Jakie naj-
ważniejsze wnioski płyną z tej 
analizy?

Wniosek	 jest	 jeden,	 Gminy	 Bogu-
chwała	i	Lubenia,	ponieważ	nasz	ko-
misariat	działa	na	terenie	tych	dwóch	
samorządów	 to	 bezpieczny	 obszar,	
na	 którym	 pomimo	 systematycznie	
zwiększającej	 się	 liczby	 mieszkań-
ców	udaje	nam	się	zapobiegać	wzro-
stowi	 przestępczości.	 Z	 pewnością	
ma	na	to	wpływ	systematyczne	pod-
noszenie	 skuteczności	 podejmowa-
nych	działań.	Oczywiście	życzyłbym	
sobie,	żeby	w	ogóle	przestępstw	nie	
było,	ale	jest	to	niestety	nierealne.

Do jakich przestępstw docho-
dzi najczęściej a jakich uby-
wa?

Z	 pewnością	 może	 cieszyć	 spadek	
przestępstw	związanych	bezpośred-
nio	 z	 poczuciem	 osobistego	 bez-
pieczeństwa	 mieszkańców,	 a	 więc	
przestępstw	w	kategorii	przestępstw	
przeciwko	 życiu	 i	 zdrowiu.	 Satys-
fakcjonujący	 jest	 również	 poziom	
wykrywalności	 tych	 przestępstw.	
Niepokoi	 utrzymujący	 się	 poziom	
popełnienia	przestępstw	w	kategorii	
przeciwko	mieniu.

Bezpieczeństwo w Gminie Boguchwała
Rozmowa z komisarzem Markiem Workiem, komendantem Komisariatu Policji w Boguchwale

A co w takim razie należy  po-
prawić?

Poprawić	 musimy	 przede	 wszyst-
kim	 tzw.	 czas	 reakcji	 czyli	 dojazdu	
na	miejsce	zdarzenia	co	wielokrotnie	
zapobiega	 dokonaniu	 przestępstwa.	
Jeśli	 przestępstwu	 nie	 uda	 się	 za-
pobiec,	chcemy	zrobić	wszystko,	by	
sprawca	 została	 zatrzymany.	 Z	 na-
szego	 punktu	 widzenia	 ważne	 jest	
też	możliwie	szybkie	zawiadomienie	
policjantów	 o	 przestępstwie.	 Nie-
zwłoczne	zgłoszenie	daje	nam	więk-
sze	 możliwości	 podjęcia	 skutecznej	
interwencji.	 W	 tym	 względzie	 jest	
koniecznym	 pogłębianie	 świadomo-
ści	mieszkańców	do	zachowania	wła-
ściwej	postawy	w	obliczu	występują-
cych	zagrożeń,	zarówno	w	stosunku	
do	własnej	jak	i	innej	osoby.

Dzięki wsparciu Gminy Bogu-
chwała ruszył remont poste-
runku w Boguchwale w ra-
mach programu standaryzacji 
obiektów.

Program	 standaryzacji	 pozwoli	 na	
dokonanie	 remontu	 posterunku	 
w	Boguchwale	za	niebagatelną	kwo-
tę,	 przekraczającą	 1	 mln.	 Remont	
jest	możliwy	dzięki	współpracy	z	Bur-
mistrzem	 i	 Samorządem,	 który	 po-

krył	 koszt	 wykonania	 dokumentacji	
związanej	 z	 remontem	 i	partycypu-
je	w	kosztach	 inwestycji.	Dzięki	 re-
montowi	warunki	lokalowe,	standard	
pracy	policjantów	i	standard	obsługi	
mieszkańców	 znacząco	 się	 popra-
wią.	 Jestem	przekonany	 ,	 że	 dzięki	
odpowiedniemu	sprzętowi	i	wsparciu	
ze	strony	Burmistrza	i	radnych	nasza	
skuteczność	w	zwalczaniu	przestęp-
czości	wzrośnie.

Czego należy życzyć policjan-
tom na ten rok?

Przede	wszystkim	bezpiecznej	 służ-
by.	 Kolejnych	 inwestycji,	 zakupów	
nowego	sprzętu	i	jak	najmniej	inter-
wencji.			
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KOMISARIAT POLICJI W BOGUCHWALE - REWIR DZIELNICOWYCH 
Kierownik	Rewiru	Dzielnicowych	-	asp.	sztab.	Stanisław	Worosz

REJON SŁUŻBOWY NR 1	-	Miasto	Boguchwała 
dzielnicowy	mł.	asp.	Maciej	Głubisz

REJON SŁUŻBOWY NR 2	-	Niechobrz,	Racławówka 
dzielnicowy	sierż.	Andrzej	Stebnicki

REJON SŁUŻBOWY NR 3	-	Wola	Zgłobieńska,	Zgłobień,	Nosówka,	Kielanówka 
dzielnicowy	sierż.	Kinga	Kulig

REJON SŁUŻBOWY NR 4	-	Lubenia,	Sołonka,	Straszydle	 
dzielnicowy	mł.	asp.	Paweł	Chmiel

REJON SŁUŻBOWY NR 5	-	Mogielnica,	Lutoryż,	Zarzecze,	Siedliska
dzielnicowy	mł.	asp.	Andrzej	Czarnik

STATYSTYKI
przeprowadzone	postępowania	
przygotowawcze	-	363

przeprowadzone	postępowania	 
w	sprawach	o	wykroczenia	-	267

postępowania	w	związku	z	prze-
mocą	w	rodzinie	tzw.	„Niebieska	
Karta”	-	47

pomoce	prawne,	wywiady	środo-
wiskowe,	polecenia	sądu,	proku-
ratur,	asysty	itp.	-	788

zatrzymane	osoby	poszukiwane	
- 30

nałożone	mandaty	karne	-	172

zatrzymane	dowody	rejestracyj-
ne - 69

zatrzymane	prawa	jazdy	- 30

doprowadzenia	do	Izby	Wytrzeź-
wień	i	Pomieszczeń	dla	Osób	
Zatrzymanych	-	48

interwencje	publiczne	(w	tym	
domowe)	-	1902

udział	w	zabezpieczeniu	imprez	
sportowych,	artystycznych	–	25

Zestawienie wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP w 2013 roku:

jednostka OSP P MZ AF razem

Boguchwała 31 29 1 61

Niechobrz 24 12 0 36

Mogielnica 13 5 0 18

Racławówka 13 3 0 16

Zgłobień 8 2 0 10

Nosówka 3 5 0 8

Wola	Zgłobieńska 7 0 0 7

Lutoryż 4 2 0 6

Zarzecze 2 1 0 3

P	-	pożary,	MZ	-	miejscowe	zagrożenia,	AF	-	alarm	fałszywy

Stany osobowe w jednostkach OSP (łącznie):
413	-	członkowie	zwyczajni	(w	tym	mężczyzn	371,	kobiet	42)
25	-	członkowie	wspierający
32	-	członkowie	honorowi
45	-	członkowie	Młodzieżowych	Drużyn	Pożarniczych

Zestawienie	działań	prewencyjnych:

kontrole	nieruchomości	-	•	 768
kontrole	miejsc	zagrożonych	•	
(tereny	Szkół,	Domów	Ludo-
wych,	przystanki	MPK	itp.)	 
- 356
wspólne	patrole	z	Policją	-	•	 12
pouczenia	wydane	sprawcom	•	
wykroczeń	-	1749
doprowadzenia	do	Izby	Wytrzeź-•	
wień	- 6
interwencje	zgłoszone	do	Straży	•	
Miejskiej	-	604
wylegitymowanych	osób	w	•	
związku	z	czynnościami	służbo-
wymi	-	3259
mandaty – •	 415

Statystyki wybranych działań Straży Miejskiej
Polecenia	pisemne:

udokumentowania	wywozu	nie-•	
czystości	ciekłych	-	182
udokumentowania	wywozu	nie-•	
czystości	stałych	-	163
przyłączenia	budynku	do	istnieją-•	
cej	kanalizacji	sanitarnej	-	176
umieszczenia	tabliczki	z	nume-•	
rem	porządkowym	posesji	-	155
zachowywania	środków	ostrożności	•	
przy	trzymaniu	psa	–	podatek	-	65
utrzymania	porządku	na	terenie	•	
nieruchomości	- 135
za	zajęcie	pasa	drogowego	bez	•	
wymaganego	zezwolenia	-	26
umieszczanie	reklam	w	miejscach	•	
zabronionych,	estetyka,	wraki	-	4

DYŻURNE NUMERY TELEFONÓW STRAŻY MIEJSKIEJ

17 87 55 222       884 727 276
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Spotkanie	znalazło	swoje	stałe	miej-
sce	w	kalendarzu	wydarzeń	kultural-
nych	Gminy	Boguchwała.	Jak	co	roku	
uroczystość	 spotkała	 się	 z	 dużym	
zainteresowaniem,	a	stworzona	miła	
atmosfera	 sprawiła,	 iż	 na	 twarzach	
Pań	można	 było	 zauważyć	 uśmiech	 
i	radość.
Każda	z	przybyłych	Pań	otrzyma-

ła	 różę,	 a	 serdeczne	 życzenia	 zło-
żył	 Burmistrz	 Boguchwały	 Wiesław	
Dronka.	 Uroczystość	 rozpoczęła	 się	
od	 prezentacji	 dotyczącej	 zdrowego	
odżywiana,	którą	przedstawiła	diete-
tyk	pani	Agnieszka	Łagowska.	Cenne	
wskazówki	 dotyczyły	 doboru	 diety	
oraz	aktywności	fizycznej.
Kolejnym	 punktem	 programu	

było	 losowanie	 upominków	 ufun-
dowanych	 przez	 Urząd	 Miejski	 
w	Boguchwale.	Panie	wysłuchały	tak-
że	porad	 z	 zakresu	pielęgnacji	 skó-
ry,	 których	 udzieliła	 pani	 Katarzyna	
Nowicka,	doradca	firmy	„Mary	Kay”.	
Dużym	zainteresowaniem	cieszył	się	
punkt	 konsultacyjny	 Centrum	 Me-
dycznego	 „Medyk”,	 zorganizowany	 

Dla Was gramy Piękne  Damy
Dzień Kobiet w Boguchwale
8 marca, w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego, odbyło się spotkanie pn. „Dla Was gramy Piękne 
Damy…” zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

w	 ramach	 realizacji	 Gminnego	 Pro-
gramu	Ochrony	i	Profilaktyki	Zdrowia	
Mieszkańców	Gminy	Boguchwała	na	
lata	 2013-2014.	 W	 punkcie	 można	
było	wykonać	badanie	poziomu	cukru	
oraz	 zmierzyć	 ciśnienie,	 a	 podczas	
przerwy	na	Panie	czekał	poczęstunek	
przygotowany	przez	Spółdzielnię	So-
cjalną	„Sztuka	Smaku”.
Głównym	punktem	programu	był	

spektakl	„Świeczka	zgasła”	wg	Alek-
sandra	Fredry,	w	wykonaniu	Zespo-
łu	 Teatralnego	 „Baccalaureus”	 z	 Ja-
rosławia.	 Przedstawienie	 wzbudziło	
duże	uznanie,	nie	brakowało	śmiechu	
i	pozytywnych	komentarzy.
Zarówno	 tegoroczne	 spotkanie,	

jak	 i	 te	 zorganizowane	w	 ubiegłych	
latach	pokazały,	 iż	Dzień	Kobiet	nie	
musi	 ograniczać	 się	 do	 symbolicz-
nych	życzeń	 i	wręczanych	wiązanek	
kwiatów.
Organizatorem	 uroczystości	 był	

Urząd	 Miejski	 w	 Boguchwale	 oraz	
Miejskie	 Centrum	 Kultury	 w	 Bogu-
chwale.

UM

macje	 i	 listy	 gratulacyjne.	 Wiązan-
ki	 kwiatów	 oraz	 upominki	 wręczyli	
Kierownik	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	
Magdalena	Byjoś	oraz	Sekretarz	Gmi-
ny	 Adam	 Kalandyk.	 Uroczyste	 „Sto	
lat”	 dla	 Jubilatów	 odśpiewała	 kapela	
„Kompanija”.

„Diamentowe Gody”,	czyli	Jubi-
leusz	 60-lat	 małżeństwa,	 świętowali	
także	Państwo	Joanna	i	Tadeusz	Opa-
lińscy	z	Niechobrza.	Pani	Joanna	zaj-
mowała	się	domem	i	gospodarstwem,	 
a	 pan	 Tadeusz	 służył	 jako	 zawodo-
wy	 żołnierz.	Dostojni	 Jubilaci	wycho-
wali	 dwójkę	 dzieci	 oraz	 doczekali	 się	

„Złote Gody”
28 lutego w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale, odby-
ło się uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z okazji jubileuszu „Złotych Godów”. W tym roku Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie otrzymało 18 par z terenu Gminy Boguchwała.
Uroczystość	rozpoczęła	się	od	życzeń	
Burmistrza	 Boguchwały	 Wiesława	
Dronki,	 który	 pogratulował	 zgroma-
dzonym	 parom	 małżeńskiego	 stażu.	

Dostojni	 Jubilaci	 oprócz	 medali	 wrę-
czonych	przez	Burmistrza	Boguchwały	
otrzymali	 z	 rąk	 Zastępcy	 Burmistrza	
Piotra	 Klimczaka	 pamiątkowe	 legity-

Dokończenie na str. 12
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We wtorek 11 lutego 2014 roku 
spełniło się marzenie 13-letniej 
Weroniki, która zmaga się z rdze-
niowym zanikiem mięśni. Dziew-
czynka jest podopieczną Fundacji 
„Dziecięca Fantazja”. Marzeniem 
Weroniki było spotkanie z Panem 
Mieczysławem Hryniewiczem  
i Panią Bożeną Dykiel, aktorami 
serialu „Na Wspólnej”.
Weronika	 ma	 13	 lat	 i	 mieszka	 

w	 Lutoryżu.	 Od	 urodzenia	 choruje	
na	rdzeniowy	zanik	mięśni.	Od	wielu	

lat	 korzysta	 z	 respiratora	24h/dobę	 
i	 jej	 jedynym,	 prawdziwym	 oknem	
na	świat	są	programy	i	seriale	tele-
wizyjne,	 które	 stale	 ogląda.	 Nieca-
łe	 dwa	 lata	 temu	 fundacja	 spełniła	
pierwsze	marzenie	 dziewczynki	 po-
darowując	jej	telewizor	do	jej	pokoju	
oraz	pakiet	telewizji	cyfrowej.
Weronika	 jest	wielką	 fanką	seria-

lu	„Na	Wspólnej”.	Uwielbia	wszystkich	
bohaterów,	a	w	szczególności	główną	
parę,	którą	grają	znani	aktorzy:	Mie-
czysław	Hryniewicz	i	Bożena	Dykiel.	
Mieczysław	 Hryniewicz,	 który	 na	

stałe	mieszka	w	Poznaniu	ani	chwili	nie	
wahał	się	czy	spełnić	marzenie	dziew-
czynki	i	osobiście	odwiedził	Weronikę.	
Wielką	radość	z	wizyty	widać	było	na	
twarzy	Weroniki	przez	cały	czas.	Pod-
łączona	do	respiratora	nie	mogła	mó-

czworga	wnucząt	 i	 jednego	 prawnu-
ka.	Pamiątkowy	dyplom	oraz	upomin-
ki	 wręczył	 podczas	 wizyty	 Sekretarz	
Gminy	Adam	Kalandyk.
Godny	pozazdroszczenia	staż	mał-

żeński	jaki	upłynął	wszystkim	Jubila-

tom	jest	świadectwem	życia	z	drugim	
człowiekiem	w	zgodzie,	dowodem	na	
to,	że	można	trwać	przy	sobie	pomi-
mo	wszystko	i	na	zawsze.	
Jeszcze	 raz	 składamy	 gorące	 ży-

czenia,	podziękowania	i	wyrazy	uzna-

Weronika spotkała się 
z bohaterem serialu „Na Wspólnej”

wić,	 ale	 oczami	 pełnymi	 uwielbienia	
chłonęła	 każde	 słowo	 wypowiadane	
przez	swojego	idola,	który	przez	ponad	
cztery	godziny	siedział	obok	jej	łóżka,	
trzymał	ją	za	rękę,	przytulał,	czytał	jej	
opowiadania	 i	 bajki,	 opowiadał	 o	 na-
graniach	w	serialu	oraz	o	życiu	aktor-
skim.	 Dla	Weroniki,	 która	 od	 począt-
ku	 emitowania	 ogląda	 serial	 było	 to	
ogromnym	szczęściem	i	radością.
Pani	Bożena	Dykiel,	która	nie	mo-

gła	 odwiedzić	 jej	 ze	względów	 zdro-
wotnych,	 nagrała	 osobiste	 powitanie	 

i	życzenia	dla	Weroniki,	które	odtwo-
rzono	 na	 laptopie.	 Dla	 dziewczynki	
była	 to	 podwójna	 radość	 i	 niezapo-
mniane	przeżycie.	Ten	dzień	dla	We-
roniki	 będzie	 szczególny	 i	 ze	 wzglę-
du	na	osobistą	wizytę,	nagranie	oraz	
wspólne	zdjęcia	z	ulubionym	aktorem,	
wpisy	do	pamiętników	oraz	otrzyma-
ne	prezenty	w	postaci	gier	i	zabawek.	
Fundacja	„Dziecięca	Fantazja”	jest	

organizacją	 non-profit,	 posiadającą	
status	Organizacji	Pożytku	Publiczne-
go.	Powstała	w	2003	roku.	Jej	jedynym	
celem	jest	wnoszenie	radości	w	życie	
dzieci	 zmagających	 się	 z	 chorobami	
zagrażającymi	 życiu	 i	 nieuleczalnymi	
poprzez	 spełnianie	 ich	 najskrytszych	
marzeń	 i	 fantazji.	 Podopieczny-
mi	 fundacji	 są	 dzieci	 zmagające	 się	 
z	nowotworami,	wadami	wrodzonymi	 

i	chorobami	genetycznymi.	Misją	Fun-
dacji	„Dziecięca	Fantazja”	jest	dotarcie	 
do	 wszystkich	 cierpiących	 dzieci	 
w	 Polsce,	 aby	 wnieść	 w	 życie	 dzie-
ci	 i	 ich	rodzin	 iskierkę	radości,	wiary	
i	 nadziei.	 Fundacja	 działa	 wyłącznie	
na	rzecz	polskich	dzieci.	Przez	10	lat	
działalności	spełniła	ponad	3500	naj-
skrytszych	fantazji.	Fundatorami	ma-
rzeń	 są	 osoby	 indywidualne,	 firmy	 
i	organizacje.
Fundację	Dziecięca	Fantazja	moż-

na	wesprzeć:
poprzez	 wysłanie	 charytatywnego	•	
SMS	o	treści	MARZENIE	pod	numer	
7272.	Koszt	2,46zł.	2	zł	z	każdego	
sms-a	 przekazane	 jest	 na	 działal-
ność	statutową	fundacji,	
poprzez	 przekazanie	 1%	 podatku	•	
dochodowego	nr	KRS	0000168783,
poprzez	wpłatę	 na	 konto	 Fundacji	•	
prowadzone	w	Banku	Polskiej	Spół-
dzielczości	 S.A.,	 nr	 14	1930	1523	
2310	0345	8400	0001,	
poprzez	 „zaadoptowanie”	 konkret-•	
nego	 marzenia	 chorego	 dziecka	 
z	danego	regionu,	
poprzez	uczestnictwo	w	imprezach	•	
organizowanych	przez	 cały	 rok	na	
rzecz	podopiecznych,
poprzez	polubienie	fanpage’u	Fun-•	
dacji	 www.facebook.com/Dziecie-
caFantazja	
Rodziny,	które	zmagają	się	z	cięż-

kimi	chorobami	dzieci	mogą	zgłaszać	
dziecięce	marzenia	za	pośrednictwem	
formularza	 zgłoszeniowego	 dostęp-
nego	na	stronie	internetowej	fundacji	
www.f-df.pl	oraz	listownie.
Więcej	informacji	udziela:

Adrianna	Wróbel
Fundacja	Dziecięca	Fantazja
kom.:	+	48	604	219	119
e-mail:	info@f-df.pl
Źródło	i	foto:	Fundacja	„Dziecięca	

Fantazja”

nia	za	wytrwałość	bycia	razem	w	tych	
ciężkich	i	tych	radosnych	chwilach.
Informacje	 dotyczące	 uzyskania	

Medalu	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeń-
skie	udziela	Urząd	Stanu	Cywilnego.

UM
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W	ramach	projektu	w	Liceum	została	
utworzona	nowoczesna	mobilna	 pra-
cownia	 ekologiczna.	 Projekt	 został	
sfinansowany	przez	Wojewódzki	Fun-
dusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodar-
ki	 Wodnej	 w	 Rzeszowie	 oraz	 Gminę	
Boguchwała.	Całkowity	koszt	realiza-
cji	zadania	to	prawie	62	tys.	zł,	z	cze-
go	ponad	38	tys.	zł	stanowiła	dotacja	
z	WFOŚiGW.
W	 ramach	 projektu	 zakupiono	

sprzęt	multimedialny	(tablica	interak-
tywna,	 iPady,	 urządzenie	 wielofunk-
cyjne),	 badawczy	 (m.in.	mikroskopy	
przenośne	 i	 stacjonarne	 z	 kamerą	
USB,	zestawy	do	badania	wody,	gleby	
i	powietrza),	dydaktyczny	(literatura,	
plansze	i	modele),	a	także	sprzęt	biu-
rowy	i	wyposażenie	meblowe.
Projekt	 jest	 skierowany	 do	 mło-

dzieży	 ponadgimnazjalnej	 oraz	 gim-
nazjalnej	 i	 stanowi	 ofertę	 rozwoju	
edukacji	 ekologicznej	 oraz	 propago-
wanie	działań	proekologicznych	zgod-

Kolejna eko-pracownia 
powstała w Liceum w Boguchwale

nych	z	ideą	zrównoważonego	rozwoju.	
Ważnym	aspektem	realizacji	 zadania	
będzie	 wykorzystanie	 nowoczesnych	
i	 niekonwencjonalnych	 form	 naucza-
nia	z	użyciem	tabletów	zaopatrzonych	
w	 programy	 edukacyjne	 poświęcone	
edukacji	ekologicznej.
Uroczystym	 zakończeniem	 pro-

jektu	 będzie	 Festiwal	 Ekologiczny,	 
w	którym	oprócz	osób,	które	uczest-
niczyły	 w	 projekcie	 szkolnym,	 weź-

mie	 udział	 młodzież	 gimnazjalna	 
z	okolicznych	gmin	oraz	klas	szóstych	
szkół	podstawowych	z	 terenu	Gminy	
Boguchwała.
Podobna	 pracownia	 funkcjonuje	

od	 listopada	 w	 Szkole	 Podstawowej	 
w	 Mogielnicy,	 która	 także	 została	
utworzona	w	ramach	współpracy	gmi-
ny	i	WFOŚiGW.

fot. Liceum Ogólnokształcące  
w Boguchwale

Od lutego 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale będzie 
realizowany projekt  pn. „Jestem Eko - jestem trendy!” - edukacja ekologiczna z wykorzystaniem mobil-
nej pracowni ekologicznej.

Organizatorzy	programu	„Mistrzowie	
Kodowania”	podają	5	powodów,	dla-
czego	warto	uczyć	dzieci	programo-
wania:
Nauka	 programowania	 daje	 na-•	
rzędzia	pozwalające	odnaleźć	się	
w	świecie	nowoczesnych	techno-
logii.
Programowanie	 to	 trzeci	 język	 •	
a	nauka	podstaw	programowania	
od	najmłodszych	lat	przynosi	naj-
lepsze	efekty.
Nauka	 programowania	 rozwija	•	
wiele	 kompetencji	 potrzebnych	
dzieciom.
Dzieci	 należy	 oswajać	 z	 nowo-•	
czesnymi	 technologiami,	 które	 
w	 przyszłości	 mogą	 wpłynąć	 na	
rozwój	 wielu	 umiejętności	 i	 wy-
konywać	 nowe	 nieznane	 jeszcze	
dziś	zawody.
Wiele	 zakładów	 pracy	 poszuku-•	
je	 wykwalifikowanych	 programi-
stów.	
Przykłady	 z	 całego	 świata	 poka-

zują,	 że	 nauka	 podstaw	 programo-
wania	 jest	 możliwa	 już	 od	 wcze-
snych	etapów	nauczania	i	to	właśnie	
wówczas	 przynosi	 najlepsze	 efekty.	

Mistrzowie Kodowania 
w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
„Nauka pisania 
programów to gimnastyka 
dla mózgu. Pozwala 
wypracować umiejętność 
efektywnego myślenia  
o rzeczach niezwiązanych  
z informatyką.”

Bill Gates

Biorąc	to	wszystko	pod	uwagę	Szko-
ła	 Podstawowa	 im.	 gen.	Stanisława	
Maczka	w	Boguchwale	przystąpiła	do	
I	edycji	programu	„Mistrzowie Ko-
dowania”.
Jest	to	atrakcyjna	forma	zajęć	po-

zalekcyjnych.	W	tej	edycji	programu	
biorą	udział	4	szkoły	z	województwa	
podkarpackiego.	 Zajęcia	 prowadzo-
ne	są	przez	Panią	Danutę	Palimąka	 
i	Pana	Lesława	Palimąka.	
W	 zajęciach	 uczestniczą	 ucznio-

wie	klasy	III	i	V,	którzy	chętnie	przy-
stąpili	do	programowania.

Opr. i foto: Lesław Palimąka 
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Nagrobek	Zofii	i	Józefy	Mrozównych	
pochodzi	 z	 rzeszowskiej	 pracowni	
kamieniarskiej	Tadeusza	Janika.	Ten	
znany	 rzeszowski	 rzeźbiarz	 i	 dzia-
łacz	społeczny	w	1920	r.	przejął	po	
ojcu	 Franciszku	 zakład	 budowlano-
kamieniarski.	 Początkowo	 praktykę	
odbywał	w	pracowni	ojca,	następnie	
kształcił	 się	 w	 Krakowie	 w	 pracow-
ni	 braci	 Trembeckich,	 gdzie	 uzyskał	
uprawnienia	czeladnicze,	a	potem	we	
Lwowie	u	A.	M.	Periera	i	tam	uzyskał	
dyplom	 mistrzowski.	 Pracował	 uży-
wając	 piaskowca	 szydłowieckiego,	
wapienia	 pińczowskiego,	 a	 niekiedy	
również	czerwonego	kamienia	trem-
bowelskiego.	 Pierwszą	 pracą	 Janika	
w	 Boguchwale	 jest	 nagrobek	 sióstr	
bliźniaczek	Zofii	(1904-1918)	i	Józefy	
Mrozównych	 (1904-1918),	 zmarłych	
w	czasie	pandemii	grypy	na	przełomie	
listopada	i	grudnia	1918	r.	Nagrobek	

Architektura nagrobna 
na cmentarzu parafialnym w Boguchwale

Nagrobek Zofii i Józefy Mrozów-
nych wykonany w latach dwudzie-
stych XX. Fotografia z 1983 r. ze 
zbiorków Wojewódzkiego Konser-
watora  Zabytków w Rzeszowie

wykonano	 z	 piaskowca	 szydłowiec-
kiego.	Na	postumencie	znajduje	się	
figura	 Matki	 Boskiej	 Niepokalanej,	 
u	której	stóp	klęczą	dwie	dziewczyn-
ki.	 Obecnie,	 betonowy	 postument	
posiada	 liczne	 spękania.	 Nie	 posia-
da	 żadnej	 izolacji	 przeciwwilgocio-
wej.	 Fundament	 należy	 odkopać,	
podbić	w	celu	wypionowania	całego	
nagrobka,	następnie	zaizolować,	na-
prawić	powstałe	spękania	i	ubytki	po	
czym	ponownie	obsypać	ziemią.	Na	
skutek	nierównomiernego	osiadania	
postumentu	nagrobek	jest	wyraźnie	
pochylony.	 Dostrzegalne	 są	 liczne	
zabrudzenia,	 które	 należy	 usunąć	
w	 procesie	 czyszczenia.	 Nagrobek	
jest	 w	 dobrym	 stanie	 technicznym,	
posiada	niewiele	ubytków.	Zachodzi	
potrzeba	 usunięcia	 z	 obydwu	 figur	
zwietrzałych	fragmentów	i	zastąpie-
nia	ich	nowa	struktura.

R E K L A M A

zima-wiosna 2014
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Kalendarz 
     Imprez

Gminna Biblioteka  
Publiczna w Boguchwale
9.04.	Ogólnopolska	debata	pt.	•	
„Wolność.	Czujesz	to?”
11.04	Pasowanie	na	Czytelnika	 •	
w	filii	w	Nosówce
12.04	Spotkanie	DDK	dla	Mło-•	
dzieży	w	Boguchwale	
Kwiecień-	wielki	kiermasz	książ-•	
ki	przeczytanej	

Miejskie Centrum Kultury  
w Boguchwale 
26.04.	Koncert	z	okazji	kanoni-•	
zacji	Jana	Pawła	II	„SŁUCHANIE	
DUSZY”	po	Mszy	wieczornej	 
w	Kościele	w	Boguchwale
24.05.	XIII	Podkarpacki	Festiwal	•	
Seniorów	-	„Seniorzy	wciąż	mło-
dzi	twórczo”	w	Boguchwale
01.06.	III	Piknik	Rodzinny	 •	
z	okazji	Dnia	Dziękczynienia	 
w	Boguchwale

Lokalny Ośrodek Kultury  
„Razem” w Niechobrzu
11.04.	Gminna	Droga	Krzyżowa	•	
w	Niechobrzu	po	Mszy	wieczornej

Lokalny Ośrodek Kultury 
„Wspólnota” w Zgłobniu
13.04.2013r.	godz.	11.30	–	•	
14.30	–	Gminny	Jarmark	Wiel-
kanocny	w	Woli	Zgłobieńskiej-	
organizator	LOK	Wspólnota	 
w	Zgłobniu	oraz	Stowarzyszenie	
Kultury,	Tradycji	i	Nowoczesno-
ści	Wielu	Pokoleń	z	siedzibą	 
w	Zgłobniu.

Ponadto:
27.04.	Otwarcie	wystawy:	•	
Pamiątki	i	wspomnienia	miesz-
kańców	Boguchwały	związane	
z	Janem	Pawłem	II	,Transmisja	
Mszy	Św.	Kanonizacyjnej	z	Wa-
tykanu	-	wspólne	uczestnictwo	
Parafian	-	Kościół	w	Boguchwale
17.05.	VI	Rajd	Nocy	Muzeów	 •	
i	IX	Zlot	Pojazdów	Zabytkowych	
i	Militarnych	w	Boguchwale	
na	terenie	parku	przy	pałacu	
(PODR)

W	ramach	Projektu	wszyscy	uczest-
nicy	 skorzystali	 z	 pomocy	 doradcy	
zawodowego	 i	 psychologa,	 uczest-
niczyli	także	w	treningu	kompetencji	
i	 umiejętności	 społeczno-zawodo-
wych,	 dzięki	 której	 poznawali	 me-
tody	 aktywnego	 szukania	 zatrud-
nienia,	 zwiększania	 swoich	 szans	
na	 rynku	 pracy.	 Otrzymali	 także	
wsparcie	w	formie	zasiłków	celowych	 
zasiłków	 celowych	 specjalnych.	 
W	tej	 edycji	 Projektu	mogli	wybrać	
jeden	 z	 czterech	 proponowanych	
im	kursów:	pełna	 księgowość;	 pro-
fesjonalny	 przedstawiciel	 handlowy	 
z	prawem	jazdy	kat.	B;	nowoczesny	
sprzedawca	 ze	 znajomością	 obsługi	
kas	 fiskalnych,	 terminala	 kart	 płat-
niczych,	 fakturowania;	 nowoczesny	
pracownik	 hurtowni	 i	 magazynu	 ze	
znajomością	użytkowych	programów	
komputerowych	 i	 kasy	 fiskalnej,	 
a	 także	 z	 uprawnieniami	 obsługi	
wózków	podnośnikowych.	
Wszyscy	 ukończyli	 zaplanowane	

kursy,	a	teraz	osiem	osób	rozpoczę-
ło	staże	w	firmach	na	terenie	Gminy	
Boguchwała.	Staże	to	jeden	z	bardzo	
istotnych	instrumentów	aktywnej	in-
tegracji,	 bo	w	 ten	 sposób	wzrasta-
ją	znacznie	kompetencje	zawodowe	
Uczestników	 Projektu.	 Przez	 pięć	
miesięcy	 mogą	 w	 praktyce	 spraw-
dzić	swoje	umiejętności	i	zyskać	do-
świadczenie	zawodowe.	
Warto	podkreślić,	że	Projekt	jest	

realizowany	 do	 30	 czerwca	 2015	
roku	 i	 już	 z	 dniem	 1	 marca	 roz-
poczęła	 się	 rekrutacja	 do	 drugiej	
grupy.	 Dokumenty	 można	 składać	 
w	 siedzibie	Miejskiego	Ośrodka	 Po-
mocy	 Społecznej	 w	 Boguchwale	 do	
16	maja	br.

Czas na aktywność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale jest w trakcie 
realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie 
Boguchwała”. W obecnej edycji, 20-osobowa grupa Uczestników 
Projektu ma już za sobą cały cykl szkoleniowy. W marcu osiem 
osób rozpoczęło staże zawodowe w firmach na terenie Gminy Bo-
guchwała.

Dzięki	 Projektowi	 kolejnych	 20	
osób	może	 znacznie	 podnieść	 swo-
je	 kwalifikacje,	 zmienić	 na	 lepsze	
sposób	postrzegania	siebie	 i	swoich	
możliwości,	a	co	za	tym	idzie,	znacz-
nie	zwiększyć	swoje	szanse	na	rynku	
pracy	 i	 znaleźć	 ciekawe	 i	 satysfak-
cjonujące	zatrudnienie.

***
W	 latach	 2014-2015	 w	 ramach	

projektu	będą	realizowane	m.in.:
Szkolenia z zakresu aktywnego • 
doradztwa zawodowego. Za-
jęcia	mają	 być	 prowadzone	przez	
doradcę	 zawodowego.	 Zakres	
szkolenia	 ma	 obejmować	 tema-
tykę,	 która	 pozwoli	 na	 określenie	
predyspozycji	zawodowych.
Trening kompetencji i umiejęt-• 
ności społeczno-zawodowych. 
Celem	warsztatów	będzie	wyposa-
żenie	Uczestników	Projektu	w	nie-
zbędne	umiejętności	życiowe,	któ-
re	pozwolą	im	na	powrót	do	życia	
społecznego	oraz	na	rynek	pracy.
Terapia psychologiczna• .	 Spo-
tkania	mają	na	celu	pomoc	w	ra-
dzeniu	sobie	z	problemami,	umie-
jętności	 reagowania	 na	 trudne	
sytuacje	 życiowe.	 Terapia	 będzie	
miała	 pozytywny	 wpływ	 nie	 tylko	
na	Uczestników	Projektu,	ale	rów-
nież	na	osoby	z	jego	otoczenia.
Szkolenia dokształcające, kur-• 
sy zawodowe i zajęcia szkolne. 
Związane	są	z	uzupełnieniem	wy-
kształcenia	jak	i	ze	zdobyciem	no-
wych	umiejętności	zawodowych.
Staże. • Uczestnicy	 Projektu	 zdo-
bywają	 umiejętności	 praktyczne	
w	 firmach	 z	 terenu	 Gminy	 Bogu-
chwała.

Ewa Fudala

Projekt	systemowy	„Czas	na	aktywność	w	gminie	Boguchwała”	
jest	realizowany	w	ramach	Priorytetu	VII	Działania	7.1	Poddziałanie	7.1.1	

Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	współfinansowanego	
ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu 
Społecznego
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„Przepiórki	 w	 płat-
kach	 róży”	 to	 powieść	
mało	 znanej	 w	 Polsce	
meksykańskiej	 pisarki	
Laury	 Esquivel.	 Każdy	 
z	 dwunastu	 rozdzia-
łów	 książki	 rozpoczy-
na	 się	 przepisem	 na	
egzotyczną	 potrawę,	
którą	 niejeden	 chciał-

by	spróbować.	Oryginalny	tytuł	znaczy	 
w	 dosłownym	 tłumaczeniu	 „jak	 woda	
na	czekoladę”,	a	w	języku	hiszpańskim	
idiom	 „działać	 na	 kogoś	 jak	 woda	 na	
czekoladę”,	oznacza	wywoływać	w	kimś	
wręcz	pożądanie.

Książka	 opowiada	 historię	 rodziny	
De	 la	Garza,	 a	 główną	 bohaterką	 jest	
Tina,	jedna	z	trzech	sióstr,	która	zgod-
nie	 z	 absurdalną	 tradycją	 nie	 może	
wyjść	 za	 mąż,	 gdyż	 jako	 najmłodsza	
córka	 ma	 obowiązek	 opiekować	 się	
matką	 aż	 do	 śmierci.	 Przeznaczeniem	
tych	 kobiet	 była	 nie	 tylko	 opieka,	 ale	
zajmowanie	 się	 kuchnią,	 gotowanie	 
i	dogadzanie	podniebieniom	wszystkim	
członkom	w	rodzinie.	Zakochany	w	niej	
Pedro	Muzquiz	decyduje	się	poślubić	jej	
siostrę	 Rosaury,	 aby	 dzięki	 temu	 być	
bliżej	ukochanej.	Tina,	nie	mogąc	jaw-
nie	okazywać	swej	miłości,	spełnia	się	
w	sztuce	kulinarnej	i	przygotowuje	dla	
ukochanego	 tak	 wyszukane	 potrawy,	 
że	 gdy	 się	 o	 nich	 czyta,	 to	 aż	 ślinka	
cieknie,	 czuje	 się	 ich	 smak	 i	 zapach.	
Autorka	 tak	zręcznie	wplata	dzieje	 fa-
talnego	 zauroczenia	 dwójki	 młodych	
ludzi	w	przepisy	kulinarne,	które,	nota	
bene,	 są	 tak	 apetycznie	 skonstruowa-
ne,	że	można	schrupać	samą	książkę.

Mamy	 również	 możność	 poznać	
zwyczaje	ludzi	żyjących	w	egzotycznym	
dla	nas	Polaków	Meksyku,	 ich	nawyki,	
kuchnię	i	zupełnie	niezrozumiałą	domi-
nację	matki	nad	córką.	Matki	zacofanej,	
apodyktycznej,	 która	 przedkłada	 wła-
sną	wygodę	nad	szczęście	córki.	Matki	
wziętej	żywcem	z	horroru.

„Przepiórki	 w	 płatkach	 róży”	 to	
książka	o	miłości	i	namiętności	ze	spo-
rą	dawką	realizmu	magicznego.	Fabuła	
przypomina	 typowe,	 brazylijskie	 tele-
nowele,	 ale	ma	w	 sobie	 niepowtarzal-
ny	 klimat,	 niezwykłą	 magię	 smaków	 
i	 zapachów.	To	opowieść	o	dwóch	na-
miętnościach:	do	mężczyzny	i	do	sztu-
ki	 kulinarnej.	 Miłość	 łączy	 się	 w	 niej	 
z	magią,	a	smak	potraw	budzi	prawdzi-
we	pożądanie.	To	powieść	o	zakazanej	
miłości.	Książka	romantyczna	lecz	mało	
realistyczna,	a	przy	czytaniu	nie	sposób	
pomyśleć:	„a	może	by	się	coś	zjadło?”

Powieść	 jest	 ładnie	wydana,	 świet-
nie	przetłumaczona,	czyta	się	ją	z	przy-
jemnością	 od	 pierwszej	 do	 ostatniej	
strony.

Opracowanie: 
Maria Stawarz

czytelniczka GBP, filia w  Mogielnicy

Esquivel Laura: „Przepiórki 
w płatkach róży” Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 

w	Boguchwale	rozpoczęła	realiza-
cję	 projektu	 pn.	 „Pamięć	 o	 prze-
szłości”.	 I	 etap	 to	 warsztaty	 hi-
storyczno	–	 regionalne,	 	 podczas	

Projekt pn. „Pamięć o przeszłości” rozpoczęty

Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	
w	obszary	wiejskie.	Warsztaty	współfinansowane	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	działania	413.	

Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju	dla	małych	projektów,	tj.	operacji,	które	nie	odpowiadają	warunkom	
przyznania	pomocy	w	ramach	działań	Osi	3,	ale	przyczyniają	się	do	osiągnięcia	celów	tej	Osi,	objętego	PROW	

2007-2013	Instytucja	Zarządzająca	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013	
Ministerstwo	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi

których	 młodzież	 z	 Gminy	 Bogu-
chwała	poznawała	bliżej	swoją	„małą	
ojczyznę”.	 Warsztaty	 odbywają	 się	 
w	Racławówce,	w	Niechobrzu	i	w	Bo-
guchwale.
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Wystąpili	w	nich	zawodnicy	z	Dębi-
cy,	 Mielca,	 Jarosławia,	 Przemyśla,	
Krosna,	 Stalowej	 Woli,	 Rzeszowa	
i	 Boguchwały.	 Naszą	 gminę	 repre-
zentowali	 bokserzy	 z	 działające-
go	przy	Gimnazjum	w	Boguchwale	
Uczniowskiego	 Klubu	 Sportowego	
„Gimnasion”.	 Mistrzostwa	 rozegra-
no	 w	 kategoriach	 wiekowych:	 ka-
det,	junior	i	senior.
Licznie	 zgromadzona	 publicz-

ność	(ok.	400	osób	w	sobotę	i	300	
w	 niedzielę)	 gorąco	 dopingowała	
rywalizujących	 ze	 sobą	 sportow-
ców.	Podczas	dwudniowego	turnie-
ju	 odbyły	 się	 23	 walki	 turniejowe	 
i	3	pokazowe.		
W	sobotę	o	godzinie	17:00,	Bur-

mistrz	 Boguchwały	 Wiesław	 Dron-
ka	 dokonał	 oficjalnego	 otwarcia	 
V	Mistrzostw	Województwa	Podkar-
packiego	w	Boksie.	Podczas	prezen-
tacji	 wszystkich	 drużyn	 nagrodzo-
no	 zawodników,	 kluby	 bokserskie	 
i	 trenerów,	 którzy	 	 w	 plebiscycie	
na	 „Najaktywniejszego	 zawodnika,	
klub	 i	 trenera	Podkarpacia	w	2013	
roku”	zajęli	kolejno	miejsca	od	I	do	
III.	 Pamiątkowe	 puchary,	 dyplomy	
i	nagrody	wręczał	Wiceprezes	Pod-
karpackiego	 Okręgowego	 Związku	
Bokserskiego	pan	Zdzisław	Lubas.
W	 niedzielę	 natomiast	 spośród	

wszystkich	 złotych	medalistów	 na-
grodzono	tych,	którzy	w	opinii	jury	
zasłużyli	na	miano	najlepszych	za-
wodników	 turnieju.	 W	 kategorii	
kadet	 uznano	 Jakuba	Kanię	 z	UKS	
Morsy	 Dębica,	 w	 kategorii	 junior	
Maksymiliana	Gibadło	 z	 Budo	 Kro-
sno,	a	wśród	seniorów	wybrano	Ka-
mila	Rzepkę	z	RKB	Wisłok	Rzeszów.
W	klasyfikacji	punktowej	drużyn	

Mistrzostw	 zwyciężyło	 Budo	 Kro-
sno,	drugie	miejsce	zajął	Rzeszow-
ski	Klub	Bokserski	Wisłok,	a	trzecie	
miejsce	UKS	Morsy	Dębica.
Najefektowniejszą	 walką	 była	

rywalizacja	zawodników	w	kategorii	
wiekowej	junior	64	kg	-	Maksymilia-
na	Gibadło	Budo	Krosno	walczącego	
z	Dominikiem	Kida	Wisłok	Rzeszów.
Podczas	 turnieju	 uhonorowano	

60-letnią	pracę	trenerską	pana	Ka-
zimierza	 Koreckiego	 z	 Przemyśla,	
który	 w	 swojej	 karierze	 wyszkolił	
wielu	medalistów	mistrzostw	Euro-
py	i	Polski	w	boksie.
Mistrzostwa	 Województwa	 Pod-

karpackiego	 w	 Boksie	 były	 dofi-
nansowane	z	budżetu	Gminy	Bogu-
chwała.

V Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w Boksie
55 zawodników z 10 klubów bokserskich wzięło udział w V Mistrzostwach Województwa Podkar-
packiego w Boksie, które odbyły się 22 i 23 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół w Niechorzu. 

Wyniki walk:
walki półfinałowe sobota - 22.02.2014

JUNIOR 
64kg	-	Maksymilian	Gibadło	(Budo	Krosno)	-	Maciej	Tarnawski	(niestow.)	-	I	TKO 
69kg	-	Marcin	Szwast	(Budo	Krosno)	-	Kamil	Czech	(Iryda	Mielec)	-	1:2 
69kg	-	Marcin	Majka	(Wisłok	Rzeszów)	-	Tomasz	Szwast	(Budo	Krosno)	-	I	TKO 
75kg	-	Łukasz	Kruk	(Legenda	Jarosław)	-	Michał	Trznadel	(Wisłok	Rzeszów)	-	0:3 
91kg	-	Oskar	Cybulski	(Niedźwiadki	Przemyśl)	-	Łukasz	Skreptan	(niestow.)	-	III	TKO

SENIOR 
69kg	-	Kamil	Śledziona	(Gimnasion	Boguchwała)	-	Kamil	Rzepka	(Wisłok	Rzeszów)	-	I	TKO 
75kg	-	Jan	Ciołek		(Legenda	Jarosław)	-	Mateusz	Chmiel	(niestow.)	-	0:3
75kg	-	Piotr	Ożga	(Legenda	Jarosław)	-	Mateusz	Kędzior	(Gimnasion	Boguchwała)	-	3:0
81kg	-	Daniel	Dudek	(niestow.)	-	Seweryn	Guzior	(Wisłok	Rzeszów)	-	I	TKO

walki finałowe niedziela - 23.02.2014

KOBIETY 
52kg	-	Anna	Łyda	(Feniks	Stalowa	Wola)	-	Kinga	Broda	(Gimnasion	Boguchwała)	-	I	TKO 
 
KADECI 
50kg	-	Jakub	Kania	(Morsy	Dębica)	-	Arkadiusz	Więcław	(Feniks	Stalowa	Wola)	-	II	TKO 
60kg	-	Patryk	Kawa	(niestow.)	-	Wiktor	Wilk	(Budo	Krosno)	-	0:3 
66kg	-	Marcin	Fronc	(Sikorski	Stalowa	Wola)	-	Konrad	Lipiński	(Morsy	Dębica)	-	0:3 
  
JUNIORZY 
64kg	-	Maksymilian	Gibadło	(Budo	Krosno)	-	Dominik	Kida	(Wisłok	Rzeszów)	-	3:0 
69kg	-	Kamil	Czech	(Iryda	Mielec)	-	Marcin	Majka	(Wisłok	Rzeszów)	-	0:3 
75kg	-	Michał	Trznadel	(Wisłok	Rzeszów)	-	Bartłomiej	Wojnarowski	(Budo	Krosno)	-	0:3 
91kg	-	Oskar	Cybulski	(Niedźwiadki	Przemyśl)	-	Sławomir	Fortuna	(Budo	krosno)	-	III	TKO 
 
SENIORZY 
60kg	-	Paweł	Baran	(Wisłok	Rzeszów)	-	Sebastian	Murias	(Gimnasion	Boguchwała)	-	II	TKO 
64kg	-	Rafał	Długosz	(Niedźwiadki	Przemyśl)	-	Patryk	Kruk	(Morsy	Dębica)	-	3:0 
69kg	-	Kamil	Rzepka	(Wisłok	Rzeszów)	-	Michał	Rybak	(Feniks	Stalowa	Wola)	-	III	TKO 
75kg	-	Mateusz	Chmiel	(niestow.)	-	Piotr	Ożga	(Legenda	Jarosław)	-	1:2 
81kg	-	Daniel	Dudek	(niestow.)	-	Dawid	Iwiński	(niestow.)	-	0:3 
91kg	-	Konrad	Pisarski	(niestow.)	-	Kamil	Longawa	(Budo	Krosno)	-	III	DSQ
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