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Otwarcie wystawy papieskiej

Liceum Ogólnokształcące
w Boguchwale wraz z miej-
scową Parafią zorganizo-

wało wystawę papieską

Zbiory obejmują: kartki pocz-
towe, znaczki, monety i inne
przedmioty związane z osobą Jana
Pawła II. Uroczysto

-
Na dziedzińcu Liceum za-

prezentowano część artystyczną
i rozważania o Papieżu - Janie Paw-
le II. Otwarcie i zwiedzanie wysta-
wy nastąpiło o godzinie 21 . Wysta-
wa będzie otwarta do 26.04.2011 r.

„Szukałem
Was, teraz wy przyszliście do
mnie”.

ść rozpoczęła
się Mszą Świętą o godzinie 20.00
w kościele parafialnym w Bogu
chwale.

37

Propozycje wariantów tworzenia nowych osiedli w Boguchwale

Zapraszamy do dyskusji nad podanymi propozycjami.

wariant I wariant II wariant III
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Wybory sołtysów i rad sołeckich w po-
szczególnych miejscowościach (oprócz
miasta Boguchwała) odbędą sie w dniu
15 maja br. Zapraszamy do udziału w wy-
borach.
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Informacje

Boguchwa³a

idzie do urn
Ubiegły rok zamknął się rekordowo

wysoką kwotą wydatków na inwesty-
cje i zakupy inwestycyjne w kwocie
ponad 24 mln zł. Na jakie inwestycje
przeznaczono te pieniądze?

Bez wątpienia rok 2010 pod wzglę-
dem kwot i ilości zadań inwestycyjnych
realizowanych przez Urząd Miejski w Bo-
guchwale i jednostki organizacyjne przej-
dzie do historii. Środki przeznaczone bez-
pośrednio na inwestycje stanowiły ponad
35% wszystkich wydatków budżetowych,
co jest wynikiem bardzo satysfakcjonu-
jącym przy wielkości naszego budżetu.
Za szczególnie ważne uważam te, które
w sposób bezpośredni poprawiły jakość
życia mieszkańców. To wydatki na drogi
i chodniki, na które z budżetu wydatko-
waliśmy kwotę 12,7 mln zł. Najważniej-
sze inwestycje drogowe to przebudowa
drogi Niechobrz – Boguchwała, budowa
drogi w Boguchwale na Wisłoczysko,
przebudowę drogi Racławówka – Nosów-
ka. Kontynuowany był też program re-
montów dróg gminnych w poszczegól-
nych sołectwach. Główne inwestycje wią-
zały się również z budową oświetlenia
ulicznego, rozbudową sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, modernizacją stacji
uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej,
zakupem nowoczesnego wyposażenia
dla jednostek Ochotniczej Straży Pożar-
nej, unowocześnieniem przedszkoli
i szkół, budową placów zabaw.

Przyszła wiosna, czy wraz z nią ru-
szają gminne inwestycje?

Plan inwestycyjny na ten rok jest bar-
dzo napięty. Obecnie realizujemy duży
projekt związany z termomodernizacją
domów ludowych, szkół i przedszkoli na
terenie całej gminy. Na ten cel pozyskali-
śmy środki z UE, wartość projektu prze-
kroczy 3 mln zł. Trwa również inwestycja
na basenach w Boguchwale polegająca
na wykonaniu instalacji wspomagającej
podgrzewanie wody basenowej za po-
mocą kolektorów słonecznych, jej war-
tość to 1,3 mln zł. Do ważnych inwestycji
realizowanych w bieżącym roku należy
zaliczyć też przebudowę drogi powiato-
wej w Niechobrzu oraz drogi gminnej
w Kielanówce. Na ten cel zostanie wyda-
na kwota blisko 7 mln zł. Będziemy kon-
tynuować program budowy nakładek
i chodników w sołectwach i mieście Bo-
guchwale. Podobnie jak w poprzednich
latach planuje się wydatkować na te in-
westycje kwotę 2 mln zł. We wrześniu,
po gruntownej modernizacji, oddany zo-
stanie do użytku stadion w Niechobrzu.
Wartość tej inwestycji to ponad 1,6 mln
zł. To tylko te najważniejsze i angażujące
najwięcej środków inwestycje, ale jest
całe mnóstwo mniejszych zamierzeń in-

Konsultacje to najlepsza forma aktywnoœci

spo³ecznej – rozmowa z burmistrzem

Boguchwa³y Wies³awem Dronk¹

westycyjnych na 2011r. ich listę i termi-
narz realizacji przedstawiliśmy podczas
spotkań z mieszkańcami w każdym so-
łectwie naszej gminy.

Te wszystkie inwestycje wymagają
sprawnie funkcjonującego urzędu, do-
brej współpracy z Radą Miejską, rada-
mi sołeckimi i sołtysami. Jak Pan Bur-
mistrz ocenia tą współpracę w obec-
nej kadencji?

O ile współpraca z sołtysami i rada-
mi sołeckimi, czy Zarządem Osiedla
w Boguchwale układa się bardzo do-
brze, to zdolność obecnej Rady Miejskiej
do wypracowywania konkretnych roz-
wiązań, przekuwania oczekiwań miesz-
kańców na regulacje prawne, czy sku-
tecznego przeprowadzania procesu in-
westycyjnego jest mocno ograniczona.
To efekt destrukcyjnych działań we-
wnątrz rady. Pomimo tego, że kampa-
nia wyborcza skończyła się 21 listopa-
da w dniu wyborów, to mentalnie nie-
którzy pozostali na etapie kampanii,
a więc krytyki wszystkich i wszystkiego,
a problemy wspólnoty gminnej trzeba
przecież rozwiązywać tu i teraz.

Na marcowej sesji Rada Miejska
w Boguchwale podjęła uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami miasta Bo-
guchwała dotyczącymi utworzenia no-
wych osiedli oraz uporządkowania
nazw i organizacji ulic w Boguchwale.
Co to oznacza dla mieszkańców?

Ewentualne rozstrzygnięcia w obu
sprawach będą dotyczyły każdego
mieszkańca Boguchwały, stąd potrzeba
konsultacji, aby mieszkańcy, grupy spo-
łeczne, środowiska i organizacje miały
możliwość bezpośredniego wpływania
na decyzje podejmowane przez Radę
Miejską, poprzez wyrażanie swoich opi-
nii, zgłaszanie propozycji, sugestii
i uwag oraz bezpośrednie głosowanie
w dniach od 4 do 8 maja. Wprowadza-
nie przez Radę Miejską zmian w zakre-
sie organizacji osiedli, czy nowych nazw
ulic wymaga dość dużego nakładu pra-
cy stąd potrzeba „zielonego światła” ze
strony mieszkańców, żeby te prace kon-
tynuować. Pytania konsultacyjne mają
dać odpowiedź na pytanie czy miesz-
kańcy, chcą w ogóle zmian w tych ob-
szarach. Przedstawimy mieszkańcom
Boguchwały pełną argumentację
uwzględniającą plusy i minusy każdego
z rozwiązań. Liczymy na zaangażowa-
nie się mieszkańców w proces konsul-
tacji, bo to przecież najlepsza forma
partycypacji społecznej w tak ważnej
sprawie dla młodego miasta.

Rozmawiała: Ewa Śliwa

W maju odbędą się konsultacje w spra-
wie ewentualnego utworzenia nowych
osiedli i uporządkowania nazw i orga-
nizacji ulic. Mieszkańcy będą mogli
wyrazić opinię w tych dwóch kwestiach
oraz zgłosić swoje uwagi i sugestie.

Kwestia utworzenia nowych osiedli
i uporządkowania nazw ulic jest ważna
i poważna – stwierdził zarząd osiedla na
ostatnim zebraniu. W mieście Boguchwa-
ła jest jedno osiedle, które stanowi jed-
nostkę pomocniczą dla gminy i obejmu-
je całą miejscowość. Idea utworzenia
osiedli a więc większej ilości jednostek
pomocniczych gminy (UM w Boguchwa-
le przedstawił trzy warianty utworzenia
nowych osiedli) ma w zamyśle autorów
tego pomysłu dostosowania struktury
zarządzania w tych jednostkach do miej-
skiego charakteru Boguchwały, wypraco-
wania ścieżki przekładania oczekiwań
mieszańców poszczególnych ulic i osie-
dli na zapisy zadań wpisywanych do
gminnego budżetu. Dodatkowo pobudzi
środowiska społeczne do działań proro-
zwojowych. Osiedlowe wspólnoty będą
miały większe uprawnienia w bezpośred-
nim decydowaniu, w kwestii inwestycji
priorytetowych na ich terenie. Swoją opi-
nię w sprawie osiedli i ulic wyraził zarząd
osiedla: „W ślad za uchwałą nr VI/50/2011
Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami miasta Boguchwa-
ły, dotyczącymi utworzenia nowych osie-
dli oraz uporządkowania nazw i organi-
zacji ulic w Boguchwale Zarząd Osiedla
Boguchwała popiera przeprowadzenie
konsultacji”.

Ulice mog¹ zmieniæ nazwy

Druga kwestia, której mają dotyczyć
konsultacje to uporządkowanie nazw
i organizacji ulic. W sprawie ulic w ostat-
nich latach sami mieszkańcy, organiza-
cje społeczne, instytucje wysuwają pro-
pozycje zmian nazw służące uporządko-
waniu, w tym ustanowieniu nowych ulic
w miejscach, gdzie pojawiły się w ostat-
nich latach nowe budynki. Wszystkim
znane są problemy z trafieniem na miej-
sce np. przy ulicy Technicznej. ulicy Dok-
tora Tkaczowa. Mają je nie tylko kurierzy
pocztowi, kierowcy ambulansów, ale na-
wet sami mieszkańcy. Jednocześnie
wszyscy mamy świadomość, że zmiana
organizacji i nazewnictwa ulic będzie wią-
zała się z kosztami i to nie koniecznie tyl-
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Nowoczesne

boisko sportowe

w Boguchwale

ORLIK powstaje w Boguchwale, w s¹siedz-
twie basenów k¹pielowych i Miejskiego Cen-
trum Kultury przy ul. Kolejowej. Bêdzie to
kompleksowo wyposa¿one boisko do gry
w pi³kê no¿n¹, w siatkówkê i w koszykówkê.

Orlik 2012 to program rządowo-samorządowy, mający na
celu wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 r. Prace przy
budowie Orlika w Boguchwale ruszyły w lipcu 2010 r., i trwały
do 4.02.2011 r. ORLIK to:
– boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, wymiary pola gry –
26 x 56 m i nawierzchni z trawy syntetycznej,
– boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,10 x 32,10
(wymiary pola gry do koszykówki – 15,10 x 28,10, wymiary pola
gry do siatkówki 9 x 18m), nawierzchnia wykonana z poliureta-
nu.

Każde z boisk posiada ogrodzenie systemowe z paneli zgrze-
wanych o wysokości 4,00 m. Przy każdym z nich poza ogrodze-
niem znajdują się trybuny (łącznie 200 miejsc siedzących dla
obydwu boisk). Oświetlenie płyt boisk z zastosowaniem 10 szt.
masztów o wysokości H = 9 m z naświetlaczami o mocy 2000W;
– pawilon szatniowo-sanitarny o wymiarach zewnętrznych 26,3
x 8,00 m i max. wysokości H = 3,45 m, zrealizowany, jako bu-
dynek parterowy niepodpiwniczony, składający się z dwóch
części (11,90 x 8,00) połączonych zadaszeniem w strefie wej-
ściowej.

Obiekt będzie ogólnodostępny i korzystanie z niego bę-
dzie bezpłatne, dodatkowo zgodnie z założeniami programu
planuje się zatrudnienie dwóch animatorów na prowadzenie
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Opracowała: Aneta Pyza

ko finansowymi dla mieszkańców i przed-
siębiorców.

Konsultacje w maju
Uchwała w sprawie przeprowadzenia

konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta dotyczącymi utworzenia nowych
osiedli oraz uporządkowania nazw i or-
ganizacji ulic w Boguchwale, została
przyjęta przez Radę Miejską 17 marca br.
Zgodnie z przyjętą uchwałą konsultacje
odbędą się w dniach 4 – 8 maja 2011r.
w godzinach od 8.00 – 16.00 w Urzędzie
Miejskim. Wszyscy pełnoletni mieszkań-
cy miasta Boguchwała będą mogli od-
dać głos na kartach do głosowania.
Wszystkie propozycje, komentarze i uwa-
gi można przesyłać do Urzędu Miejskie-
go w Boguchwale drogą mailową lub tra-
dycyjną zostawić w Biurze Obsługi Miesz-
kańca w UM w Boguchwale. Można na
ten temat porozmawiać z Burmistrzem
Boguchwały na blogu dostępnym pod
adresem www.blog.boguchwala.pl. We
wtorek 26 kwietnia odbędzie się spotka-
nie z mieszkańcami Boguchwały nt. kon-
sultacji w Miejskim Centrum Kultury przy
ul. Kolejowej będzie wtedy możliwość
zadania pytań i przedstawienia swoich
opinii.

Wynik przeprowadzonych konsultacji
będzie miał wpływ na decyzje i rozstrzy-
gnięcia Rady Miejskiej. Dlatego władze
miasta zachęcają wszystkich mieszkań-
ców do wzięcia udziału w debatach i dys-
kusjach na temat konsultowanych spraw
oraz wyrażenia swojej opinii na karcie
konsultacyjnej.

Piotr Klimczak

Osiedle – ustawa o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zm.)
w art. 5 pozwala gminom na tworzenia w dro-
dze uchwały, po przeprowadzeniu konsulta-
cji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, jed-
nostek pomocniczych. Jednostkami pomoc-
niczymi mogą być sołectwa a w miastach
osiedla. Decyzje w sprawie tworzenia, łącze-
nia, podziału, zmiany granic osiedli podejmu-
je Rada Miejska. Podstawowym celem Osie-
dla jest: współdziałanie z organami Miasta
w realizacji zadań na terenie Osiedla, umoż-
liwienie mieszkańcom Osiedla udziału w re-
alizacji zadań Miasta związanych z Osiedlem,
stworzenie mieszkańcom możliwości uczest-
niczenia w życiu wspólnoty dla zaspokojenia
ich potrzeb, inicjowanie i organizowanie dzia-
łań związanych z kulturą, sportem, rekreacją,
pomocą sąsiedzką, zdrowiem, porządkiem,
czystością i bezpieczeństwem, inicjowanie
i organizowanie działań związanych z polep-
szeniem warunków życia mieszkańców
Osiedla, informowanie mieszkańców o spra-
wach związanych z Osiedlem. Organem
uchwałodawczym jest rada osiedla (lub ogól-
ne zebranie mieszkańców) – rada osiedla
wybierana jest na 4 letnią kadencję w po-
wszechnych, bezpośrednich i tajnych wybo-
rach. Organem wykonawczym w osiedlu jest
zarząd osiedla wybierany przez organ
uchwałodawczy.

Do kompetencji Osiedla należy w szcze-
gólności:
• formułowanie pod adresem Rady i Bur-

mistrza Miasta postulatów oraz wniosków
uwzględniających potrzeby, dążenia i opi-
nie mieszkańców,

• opiniowanie projektów przedsięwzięć
dotyczących mieszkańców i terenu osie-
dla,

• współorganizowanie i wspieranie inicja-
tyw mieszkańców, zmierzających do po-

prawy warunków życia mieszkańców
osiedla,

• wyrażanie opinii o sposobie prowadze-
nia inwestycji i przedsięwzięć jednostek
organizacyjnych Miasta na osiedlu,

• dysponowanie środkami finansowymi,
wyodrębnionymi na potrzeby osiedla
w budżecie Miasta,

• opiniowanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dotyczą-
cych osiedla.

• Konsultacje – celem prowadzenia kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami
w gminach jest stworzenie płaszczyzny
partycypacji społecznej w sprawach waż-
nych dla gminy czy poszczególnych miej-
scowości, które powodują znaczącą
zmianę warunków życia mieszkańców.

Celem konsultacji społecznych jest:
• pozyskanie informacji od obywateli, rów-

nież zwrotnych informacji odnośnie dzia-
łań administracji. Pozwala ono na lepsze
planowanie przyszłych działań, określe-
nie priorytetów i wytycznych oraz na po-
prawę jakości usług i szybsze reagowa-
nie na problemy otoczenia,

• aktywizację mieszkańców, która zapobie-
ga obojętności społeczeństwa na spra-
wy publiczne,

• negocjowanie rozwiązań lub kierunków
planowanych działań,

• prowadzenie dialogu z mieszkańcami,
zwłaszcza w przypadku braku konsensusu,

• rozwój idei społeczeństwa obywatelskie-
go,

• legitymizację działań administracji pu-
blicznej,

• wzrost zaufania w relacjach obywatel –
administracja publiczna,

• poprawę efektywności rządzenia,
• akceptację społeczną dla realizowanych

przedsięwzięć.

Warto wiedzieæ
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Uchwała wymaga jeszcze uprawo-
mocnienia, ale biorąc pod uwagę fakt, że
uchwalone symbole zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, będzie to tylko formalność.
Dotychczasowy herb z charakterystyczną
literą „B” przechodzi, zatem do historii,
jako herb zawierający, zdaniem heraldy-
ków, nieprawidłową symbolikę, przypomi-
nający bardziej logo, mogące identyfiko-
wać połowę polskich gmin na literę „B”,
niż prawidłowy herb samorządowy zgod-
ny z podstawowymi kanonami heraldycz-
nymi stosowanymi w Polsce.

Nowy Herb gminy Boguchwała speł-
nia funkcję tzw. herbu mówiącego, gdzie
centralnie osadzone Oko Opatrzności na-
wiązuje do pierwszego członu nazwy
miasta (i gminy) – „Bogu’’, a otaczający
je wieniec laurowy, do drugiego członu
nazwy – „chwała’’.

Czêsto nie doceniamy tego,
co mamy. Narzekamy, ¿e

nie mamy pieniêdzy na naj-
nowszy model ipoda czy
komputer. S¹ jednak wœród
nas tacy, dla których mo¿-
liwoœæ wyjœcia na dwór jest
najwiêkszym marzeniem.

Weronika Świder mieszka w Lutoryżu,
jest uczennicą 3 klasy Szkoły Podstawowej,
jednak stan zdrowia nie pozwala jej na to,
by mogła uczestniczyć w lekcjach z rówie-
śnikami. Od urodzenia choruje na rdzenio-
wy zanik mięśni. Ma indywidualny tok na-
uczania, który prowadzi Dorota Mazur
z Boguchwały. Na przedłużenie warunków
życia chorych w znaczący sposób wpływa
odpowiednia opieka i stała rehabilitacja me-
dyczna. Koszty opieki, rehabilitacji i potrzeb
codziennych są bardzo wysokie. Mama
Weroniki stara się pozyskiwać środki finan-
sowe z różnych źródeł (fundacje, stowarzy-
szenia itp.) Jednak są to kwoty małe, pokry-
wające tylko bieżące zapotrzebowanie, a te
pochłaniają mnóstwo pieniędzy. Weronika
nie wychodzi z domu przez ponad siedem
miesięcy, tylko, kiedy przychodzą wiosen-
ne miesiące. Wychodzenie Weroniki na
dwór to zaangażowanie trzech osób, ponie-
waż nie można odłączyć córki ani na mo-
ment od respiratora. Niezbędna jest winda,
która ułatwi przede wszystkim życie Wero-
niki, a także pomoże w sprawnym i co naj-

ważniejsze bezpiecznym wychodzeniu na
dwór. Weronika rośnie, jest coraz cięższa,
co utrudnia jej dźwiganie. Gdy biorę ją na
ręce boi się żebym jej nie upuściła – opo-
wiada mama Weroniki.

Winda, która potrzebna jest Weronice
kosztuje ok. 36 tysięcy zł. Bez windy, już
nie długo Weronika będzie zmuszona
przebywać wyłącznie w swoim pokoju.
Rodzice Weroniki zwracają się z prośbą
o pomoc do przedsiębiorców, mieszkań-
ców a także wszystkich tych, którym los
drugiego człowieka nie jest obojętny,
a którzy mogą pomóc.

Państwa wsparcie to okno na świat dla
Weroniki.

Aneta Pyza

Symbolika nowego herbu
Gminy Boguchwa³a

Oko Opatrzności symbolizuje Boga.
Jan Teodor Konstanty Lubomirski budo-
wał nowe miasto na chwałę Boga, stąd
symbol Boga – Oko Opatrzności.

Wieniec laurowy to element zarówno
kościelnego wotum, jak i fragment zna-
ku napieczętnego jednowioskowej gmi-
ny Boguchwała występującego na pie-
częci używanej przez cały wiek XIX i po-
czątek wieku XX. Od czasów starożyt-
nych wieniec laurowy symbolizuje zwy-
cięstwo i chwałę.

Użyte w projekcie herbu, flagi i ban-
neru gminy Boguchwała barwy mają zna-
czenie symboliczne. Z barwami tymi na-
leży wiązać (obok symboliki chrześcijań-
skiej) inne znaczenia, m.in.: cnoty i ce-
chy charakteru, ciała niebieskie, kamie-
nie szlachetne, metale i żywioły:

1. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski ma-
jestat, objawienie Ducha Świętego, glo-
rię zmartwychwstania, szlachetność,
wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce,
topaz, złoto i światło.
2. Srebro (biel) to symbol czystości, uczci-
wości i lojalności oraz pokory, a także
Księżyca, perły, srebra, wody i pokoju.
3. Czerwień to barwa krwi Odkupiciela,
symbol Syna Bożego oraz Boskiego po-
mazańca (króla). Oznacza też miłość,
dzielność, poświęcenie i żarliwość. Jest
barwą Marsa, rubinu, ognia i wojny.

Barwę czerwoną tarczy wykorzysta-
no także, jako nawiązanie zarówno do
herbu Szreniawa – krzywaśń, którym pie-
czętowali się Lubomirscy, którzy wysta-
rali się o przywilej lokacyjny dla Bogu-
chwały, jak i herbu Kononiaka (Rozdarta
strzała), którym posługiwali się Straszew-
scy – późniejsi właściciele Boguchwały.

UM

Pomó¿my spe³niæ marzenie Weroniki

Weronika z mamą.

Każdą kwotę można wpłacać
na konto Weroniczki:

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
nr rachunku:

78916300092001000269250001
z dopiskiem:

na windę dla Weroniki Świder

Nowe symbole Gminy Boguchwa³a

Dzieñ 17 marca 2011 roku przechodzi do historii Gminy Boguchwa³a,

jako dzieñ, w którym Rada Miejska VI kadencji jednog³oœnie przyjê³a
uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ nowe symbole gminy.

* * *
Dzięki pomysłowi Aliny Ladzińskiej dy-

rektor Szkoły Podstawowej w Lutoryżu zo-
stała rozpowszechniona akcja zbiórki na-
krętek plastikowych, która spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem. W akcję
włączyły się nie tylko szkoły z Gminy Bogu-
chwała, ale także szkoły rzeszowskie,
w czym duża zasługa Międzywydziałowe-
go Studenckiego Koła Naukowego Fami-
liologów URz. Koło reprezentowane przez
Natalię Gajdek a także Aleksandrę Dumarę
nagłośniło akcję wśród studentów, oraz wła-
śnie wśród szkół rzeszowskich, co znaczą-
co wpłynęło na ilość zebranych nakrętek.
Do szkoły wpłynęło także wiele zakrętek od
osób prywatnych, które kierując się sercem
postanowiły pomóc Weronice. Szczególne
słowa uznania w tym przypadku należą się
Halinie Polewczak, która nie tylko sama zbie-
rała zakrętki, ale i zaangażowała w akcję oso-
by pracujące w firmach sprzątających. Każ-
da nakrętka, każdy gest świadczy, że w ob-
liczu ludzkiej tragedii ludzie potrafią się jed-
noczyć i wzajemnie sobie pomagać.

Łukasz Gajdek
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SuperUmys³y 2011 rozdane!

16 kwietnia na terenie dawnego gospodarstwa rolnego przy
ulicy Doktora Tkaczowa w Boguchwale rozpoczął działalność
gminny plac targowy. Handel w tym miejscu będzie odbywał
się cyklicznie w każdą sobotę od wczesnych godzin poran-
nych (6.00) do ostatniego klienta. Pierwszego dnia funkcjono-
wania targowiska na wszystkich przybyłych czekać będą szcze-
gólne atrakcje, gdyż od godziny 10.00 targowi towarzyszyć bę-
dzie I Plenerowy Jarmark Wielkanocny. Zakupy, nie tylko o cha-
rakterze świątecznym, uprzyjemniać będą zespoły ludowe:
„Kompanija” z Boguchwały i „Jubilatki” ze Zgłobnia.

Informacja dla sprzedawców

Dogodny dojazd, lokalizację w centrum Boguchwały przy
drodze krajowej, brak ograniczeń w asortymencie, brak opłat
za stoiska, dostęp do bieżącej wody i zaplecze sanitarne, część
stoisk wyposażonych w lady handlowe.

Szczegółowych informacji w sprawie targowiska udziela
Miejski Zarząd Nieruchomości pod numerem: 17-87-55-249,
Alina Szczepan.

W dniach 10 i 11 marca Szko³a Podstawowa w Mogielnicy goœci³a najlepszych m³o-

dych ludzi – reprezentantów wszystkich szkó³ z terenu gminy. Przybyli, by wzi¹æ udzia³
w II Gminnym Konkursie Wiedzy Ogólnej „SuperUmys³”, zmierzyæ siê z innymi, a jeœli
siê uda, siêgn¹æ po najwy¿sze wyró¿nienie, zdobywaj¹c: tytu³ SuperUmys³ 2011!

Otwarcie gminnego placu targowego

15-sekundowa reklama konkursu w ramach konkurencji „Za-
praszamy widzów”.

Idea stworzenia „SuperUmysłu” dojrzewała powoli. Zdawa-
łam sobie sprawę, że chociaż konkursy różnego typu i na róż-
nych szczeblach organizowane są coraz częściej i mają atrak-
cyjną formę, uczniowie nie mają możliwości dogłębnego, kom-
pleksowego sprawdzenia i porównania stanu swej wiedzy z in-
nymi rówieśnikami. Wprawdzie Podkarpackie Kuratorium orga-
nizuje konkursy, lecz są to konkursy przedmiotowe, mogą w nim
uczestniczyć tylko nieliczni; a na dodatek brak etapu gminnego
uniemożliwia sprawdzenie sił na szczeblu lokalnym.

Wszystkim wiadomo, jak ważną rzeczą jest odpowiednie mo-
tywowanie ucznia do pogłębiania wiedzy, rozwijania zaintereso-
wań i jak dobrym sposobem ku temu jest umożliwienie współza-
wodnictwa, zmierzenia swych sił w starciu z rówieśnikami,
a przede wszystkim – zdobycie sukcesu.

Po dłuższych konsultacjach w gronie nauczycielskim i ak-
ceptacji dyrektora szkoły w ubiegłym roku szkolnym została
podjęta decyzja o przeprowadzeniu Gminnego Konkursu Wie-
dzy Ogólnej „SuperUmysł”. Potem dołączyły koleżanki uczące
w klasach I-III, by łowić również młodsze talenty – i tak ruszył
„SuperUmysł Dziesięciolatek”. Formuła konkursu ma na celu
wykazanie się wiedzą i umiejętnościami, zarówno przez indywi-
dualnych uczestników, jak też przez trzyosobowe drużyny re-
prezentujące uczniów poszczególnych szkół w gminie. W związku
z tym konkurs składa się z trzech części:
I. test pisemny dla wszystkich uczestników konkursu.
II. konkurs drużyn i wyłonienie zwycięzców.
III. konkurs „Jeden z dziesięciu” – indywidualny ustny dla dzie-
sięciu najlepszych uczestników (wyłonionych na podstawie wy-
ników testu).

Wśród wielu zadań konkursowych nie było takich, które by
sprawdzały znajomość języka angielskiego, gdyż w niektórych
szkołach w gminie wiodącym językiem jest niemiecki. Nie za-
brakło jednak akcentu anglojęzycznego. W przerwie pomiędzy
testem pisemnym a zadaniami zespołowymi uczestnicy kółka
języka angielskiego przedstawili zabawny teatrzyk pt. „Onion’s
Hotel” w oryginalnym języku. Był to dobry przykład połączenia
zabawy z nauką i zachęta do intensywnej nauki języków obcych.

Przygotowanie konkursu to poważne wyzwanie. Opraco-
wanie zadań z różnych dziedzin wiedzy i o odpowiednim stop-
niu trudności do trzech części zmagań; zadbanie o właściwą
organizację konkursu, o odpowiednie uhonorowanie wszyst-



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  2 (70)  20118

Informacje

Dumni zwycięzcy konkursu „SuperUmysł Dziesięciolatek”
z opiekunami.

kich uczestników – tego nie da się zrobić nawet w ciągu 2 – 3
tygodni!

Dokładamy starań, by zadania miały atrakcyjną formę, by
sprawdzały nie tylko wiedzę, ale także umiejętność logicznego
myślenia, kojarzenia faktów oraz spostrzegawczość i kreatyw-
ność. Robimy wszystko, by konkurs przebiegał sprawnie. Pole-
cenia muszą być jasno sformułowane, a sprawdzenie i ocena
wykonanych zadań nie może nastręczać większych kłopotów.
(Tu ukłon w stronę wszystkich nauczycieli – opiekunów grup,
którzy chętnie włączyli się do niełatwej pracy w komisjach kon-
kursowych i dzielnie nas wspomagali).

Na pewno najbardziej atrakcyjny dla uczestników i widowi-
skowy jest konkurs drużyn. Każda konkurencja jest opracowa-
na w formie prezentacji. Zawodnicy mogą zobaczyć na ekranie
poszczególne zadania, które są także czytane przez prowadzą-
cego, by zarówno wzrokowcy jak i słuchowcy mieli jednakowe
szanse. A konkurencje są naprawdę różnorodne.

W tym roku, 10 marca, zawodnicy z klas II-III musieli się zmie-
rzyć z zadaniami podzielonymi na następujące kategorie: „Ba-

wimy się słowami”, „Bystre oko”, „Czy znasz? Czy wiesz?”, „Łami-
główki” i „Znam Polskę”. Natomiast dzień później, 11 marca,
uczniowie klas starszych rywalizowali w siedmiu konkurencjach:
„Zapraszamy widzów”, „Test na spostrzegawczość”, „Zakręco-
na krzyżówka”, Jaka to melodia?”, „Jaka to postać?”, „Jakie to
wydarzenie?” i „Wszystko się może zdarzyć, czyli Supermiks”.

Obserwując zawodników, zauważyłam, że poszczególne
zadania wykonywali w skupieniu (szczególnie młodsi), ale też
w pogodnej, przyjaznej atmosferze. Był to dla nich sprawdzian
wiedzy, a jednocześnie ciekawa zabawa. Z dużą uwagą w kolej-
ne zadania wsłuchiwała się i wpatrywała także zgromadzona pu-
bliczność, ta nastoletnia i ta dorosła.

W czasie, gdy jury sprawdzało odpowiedzi drużyn naniesio-
ne na karty pracy, zawodnicy i publiczność mogli na podstawie
kolejnej prezentacji poznać prawidłowe odpowiedzi. Tym spo-
sobem na bieżąco mieli możliwość zweryfikowania i ewentual-
nego uzupełnienia swej wiedzy. Tablica wyników, aktualizowana
po każdej konkurencji, mobilizowała do dalszej pracy i podgrze-
wała emocje.

Kiedy już było jasne, które drużyny zajęły punktowane miej-
sca, a która z nich jest najlepsza, zawodnicy nie mogli odetchnąć
z ulgą, gdyż czekali na informację o wynikach testu. Kto z nich
dostał się do upragnionej dziesiątki?

Ogłoszenie nazwisk szczęśliwców to początek III części kon-
kursu – turnieju: „Jeden z dziesięciu”. Każdy uczestnik otrzymy-
wał na wstępie trzy szanse, a o rodzaju pytania decydował ślepy

los. Mimo niełatwych pytań zawodnicy długo utrzymywali się
w grze. Aż w końcu na środku została jedna zawodniczka, nie
tracąc żadnej szansy!

Zwycięzcom naprawdę należą się gratulacje i wyrazy uzna-
nia. Walka była zacięta, czasem punkt, a czasem tylko pół punk-
tu decydowało o tym, kto stanie na podium.

Poznajcie zatem najlepszych:

Tytuł „SuperUmysł Dziesięciolatek 2011” zdobył Michał Ma-
chowski ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale;
II miejsce – Justyna Stanek ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu;
III miejsce – Anna Maria Lib ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

Tytuł „SuperUmysły Dziesięciolatek 2011” zdobyła drużyna
w składzie: Damian Kubicki, Michał Machowski i Mikołaj Sak –
ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale;
II miejsce – drużyna w składzie: Jakub Błażej, Jakub Foryś i Anna
Maria Lib ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;
III miejsce – drużyna w składzie: Dariusz Broda, Mateusz Mitał
i Justyna Stanek ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu.

W grupie wiekowej klas IV – VI:

Tytuł „SuperUmysł 2011” zdobyła Karolina Kiszka ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu;
II miejsce – Jadwiga Błażej z Zespołu Szkół w Niechobrzu;
III mejsce – Aleksandra Kabala ze Szkoły Podstawowej w Bogu-
chwale.

Tytuł „SuperUmysły 2011” zdobyła drużyna w składzie: Grze-
gorz Ciebiera, Krzysztof Grochowy i Karolina Kiszka ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu;
II miejsce – drużyna w składzie: Krzysztof Bieniasz, Aleksandra
Kabala i Jan Pyrsak ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale;
III miejsce – drużyna w składzie: Dominika Jastrząb, Faustyna
Nieroda i Maciej Oparowski ze Szkoły Podstawowej w Woli Zgło-
bieńskiej.

Cieszy nas, że honorowy patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz Boguchwały oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu. Zain-
teresowanie władz i obecność w czasie konkursu jej przedstawi-
cieli: wiceburmistrza Piotra Klimczaka, Leszka Kalandyka – dy-
rektora Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół i Placó-
wek Oświatowych oraz Aliny Pociask – przewodniczącej Komisji
Edukacji i Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Boguchwale
odczytujemy, jako wyraz zainteresowania naszymi działaniami
na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły – rozwijania uzdol-
nień uczniów z wykorzystywaniem atrakcyjnych form.

To dzięki hojności Burmistrza i innych sponsorów mogliśmy
godnie nagrodzić nie tylko zwycięzców, ale też wszystkich uczest-
ników konkursu.

W ubiegłym roku były to akcesoria komputerowe (nagroda
główna to MP3!), obecnie zwycięzcom wręczono planszowe gry
logiczne, bardzo popularne i lubiane przez młodzież, a także
dorosłych.

Cieszy nas, że konkurs zdobył uznanie w gminie. To miłe,
gdy widzi się zadowolenie na twarzach uczestników, gdy słyszy
się tyle pochwał, odbiera gratulacje. To znaczy, że trud się opła-
ca, że wysiłek nie idzie na marne. A my już się zastanawiamy, co
zmienić, poprawić, udoskonalić? Może zorganizować następny
konkurs w ciągu dwóch dni, oddzielnie indywidualny i drużyno-
wy, by nie przemęczać naszych superuczestników? A może
wprowadzić inne zmiany? Zapraszamy do dyskusji wszystkich
zainteresowanych.

Zofia Iwińska



   „WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE”  2 (70)  2011 9

Nauczyciele naszej szkoły pozwalają
młodym ludziom badać, odkrywać, two-
rzyć, pytać i wyjaśniać. Są zawsze goto-
wi pomóc. Mówią: „spójrz”, „pomyśl”,
spróbuj”, albo „a co by się stało, gdyby-
śmy spojrzeli na to z drugiej strony?”, lub
„pokaż mi, jak to się robi?”. To właśnie
dzięki takiej postawie i wspólnej pracy

było możliwe zorganizowanie Gminnego
Konkursu Wiedzy Ogólnej SuperUmysł,
który zyskał uznanie wśród uczniów, na-
uczycieli i władz naszej gminy. Pomysło-
dawczyni konkursu pani Zofii Iwińskiej
(naszej polonistce) pięknie dziękujemy.

To był naprawdę super pomysł! Pod-
jęły go nauczycielki edukacji wczesnosz-
kolnej z naszej szkoły (Genowefa Bieda,
Beata Głodowska i Małgorzata Wróbel).
Dzięki temu konkurs mógł odbyć się
w dwóch kategoriach wiekowych.

Wspólna praca daje zawsze wspania-
łe efekty. Tak było i tym razem. Wszyscy
nauczyciele zaangażowali się w organi-
zację SuperUmysłu. To naprawdę ciszy!

Jesteśmy wdzięczni Burmistrzowi Bo-
guchwały Wiesławowi Dronce za hono-
rowy patronat i ufundowanie wspaniałych
nagród! Obecność i słowa uznania ze
strony wiceburmistrza Piotra Klimczaka
oraz dyrektora ZAESiPO Leszka Kalan-
dyka utwierdziły nas, że to był dobry po-

Informacje

SuperUmys³

pozytywnie elektryzuje!
Nauczyciele Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Mogielnicy organizuj¹c Kon-
kurs Wiedzy Ogólnej „SuperUmys³” pozytywnie zelektryzowali najtê¿sze m³ode umy-
s³y z terenu Gminy Boguchwa³a. Nowa forma konkursu, ciekawe konkurencje da³y

najlepszym mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich talentów i uzdolnieñ w rywalizacji z ró-
wieœnikami o tytu³ SuperUmys³ 2011.

mysł. Mam zatem nadzieję na dalsze edy-
cje konkursu!

Pragniemy również podziękować Ka-
zimierzowi Pokrywie przyjacielowi szkoły,
Barbarze Pasierb – Prezesowi Banku
w Niechobrzu oraz Januszowi Draganowi

Leszek Kalandyk – dyrektor ZAESiPO
otwiera Gminny Konkurs Wiedzy Ogól-
nej „SuperUmysł”.

Najtęższe umysły konkursu na podium.

właścicielowi firmy RONI za wsparcie finan-
sowe konkursu. Bardzo wszystkim dzięku-
jemy. Jeszcze raz przekonaliśmy się, że ra-
zem można więcej, lepiej i piękniej!

Marzena Bardzik
Fot. Ireneusz Madera

Fot. Ireneusz Madera

Z ostatniej chwili

Otrzymamy œrodki z UE na zabezpieczenie

przeciwpowodziowe Gminy Boguchwa³a

Złożony przez Gminę Boguchwała projekt pn. „Zabezpieczenie przed wystę-
powaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na
terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej
do ich uregulowania” w wyniku zakończonej oceny merytorycznej znalazł się na
liście projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach działania 4.2 Infrastruk-
tura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany będzie w latach 2012-2013, w partnerstwie z Wojewódz-
twem Podkarpackim. Przedmiotem projektu są działania związane z regulacją cie-
ków wodnych oraz budową i przebudową infrastruktury przeciwpowodziowej na
terenie gminy.

Całkowity koszt projektu wynosi 8 829 628,00 zł, natomiast przewidywana war-
tość dofinansowania ze środków EFRR to 7 505 183,80 zł, co stanowi 85% całko-
witej wartości projektu.

UM
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Oboje czują się dobrze, Pani Włady-
sława jest niesamowicie entuzjastyczną
kobietą, która energii ma tyle, że wielu
młodych ludzi jej zazdrości. Natomiast
Pan Władysław to oaza spokoju a zara-
zem dusza towarzystwa.

70 lat małżeństwa to piękny i szlachet-
ny jubileusz, ale niezwykle trudny, bo
przecież wymagał wielkiej
pracy nad związkiem i ro-
dziną. W przypadku mał-
żeństwa z Boguchwały do-
datkowo okupiony I i II
wojną światową, biedą
i ogromem pracy.

Jak się wojna zaczęła
to miałam 16 lat, potem
byli Niemcy, jeszcze póź-
niej Sowieci, przeżyliśmy
ciężkie czasy – wspomina
Jubilatka. Jednak Państwo
Purpurowie wspominają
także te radosne chwile
w życiu.

Władysława Purpura
(z domu Żarów) urodziła
się 6 kwietnia 1923 r., Wła-
dysław Purpura 21 lipca
1917 r. Od urodzenia
mieszkają w Boguchwale.
Tutaj ukończyli szkołę pod-
stawową. On pracował „od
cegły” (od początku istnie-
nia) w fabryce (Zapel)
w Boguchwale, Ona zaj-
mowała się domem, dzieć-
mi, gospodarstwem.

Państwo Purpurowie to
przykład rodziny wielopo-
koleniowej, w której priory-
tetem jest wzajemny szacu-
nek, okazywanie pomocy,
bo rodzina jest najważniej-
sza. To w niej człowiek po-
kłada wielkie nadzieje, na
jej gruncie odnajduje się zrozumienie
i bezpieczeństwo. W domu Jubilatów
czuje się panującą atmosferę rodzinną
i wielką miłość.

Mama udzielała się w Kole Gospodyń,
pracowała jako kucharka, piekła naj-
smaczniejsze ciasta, miała duszę arty-
styczną, wyplatała piękne, ozdobne wień-
ce – dodaje jedna z córek Jubilatów.

Chodziłam na pielgrzymki, jeździłam
na wycieczki, ale rodzina była ponad
wszystko. Zawsze działałam z myślą

o rodzinie, mężu, dzieciach. Chciałam
stworzyć dom jak najbardziej kolorowy,
pomimo wielu przeciwności losu – mówi
Jubilatka.

Pan Władysław jest człowiekiem
pracy, duszą towarzystwa, jak sam
podkreśla zawsze ciągnęło go do lu-
dzi, do świata, dlatego też dużo pod-
różował, śpiewał w boguchwalskim
chórze „Deo Gloria”, którego założy-
cielem był nieżyjący już ks. prałat Ste-
fan Pelc. Czytanie było pasją Jubilata,

często odwiedzał biblio-
tekę pożyczał książki nie
tylko dla siebie, starał się
jak najczęściej czytać
dzieciom. Był taki czas,
że zmęczenie dawało mi
się we znaki, ale nawet
wtedy chciałem choć kil-
ka stron poczytać dzie-
ciom, czasem przysypia-
łem nad książką, córki
mnie szturchały, chciały
żebym czytał im dalej.
Wpadłem wtedy na po-
mysł,  że będę miał
otwartą książkę przed
sobą, ale nie będę czytał
tylko sam wymyślał dal-
szy ciąg bajki. Tak żeby
dzieci nie zorientowały
się, że nie czytam a mó-
wię. W ten sposób wal-
czyłem ze zmęczeniem
i wygrywałem dla dzieci
cenny czas spędzony
z nimi – opowiada Pan
Władysław.

Marzeniem Jubilata
jest wyjechać do sanato-
rium do Horyńca, dlacze-
go akurat do tego uzdro-
wiska – zapewne zadają
sobie Państwo to pytanie
– z bardzo prozaicznych
przyczyn.

Pan Władysław ma
chorobę zawodową pyli-

cę płuc, z tego też powodu co roku od-
wiedzał różne sanatoria, w Horyńcu
jeszcze nie był, a bardzo chciałby tam
pojechać.

Kronika

70 lat to chwila, jakby ktoœ drzwi otworzy³ i zaraz zamkn¹³

– jubileusz zawarcia sakramentu ma³¿eñskiego

W³adys³awy i W³adys³awa Purpura
z Boguchwa³y

Władysława i Władysław Purpura.

W³adys³awa i W³adys³aw Purpura z Boguchwa³y 16 lutego 1941 r. wziê-

li œlub, nie by³oby w tym nic zaskakuj¹cego gdyby nie fakt, ¿e w tym

roku obchodz¹ 70 rocznicê zawarcia sakramentu ma³¿eñskiego.
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Kronika

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za
długoletnią, aktywną działalność w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej lub Związku OSP RP.

Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub
instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się
dla działalności Związku OSP RP, jak również OSP,
o co najmniej 100-letniej działalności.

Kazimierz Siorek jest prezesem Zarządu Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Boguchwale,
od 40 lat w OSP.

Uhonorowany odznaczeniem, które przyznawa-
ne jest przez Prezydium Zarządu Głównego miesz-
ka w Racławówce, Członek OSP, radny Gminy Bo-
guchwała w latach 80-tych, pracownik WSK Rze-
szów.

Aneta Pyza

Odznaczenie dla stra¿aka

z OSP w Rac³awówce
8 listopada 2010 w Rzeszowie, wicepremier Waldemar Pawlak odznaczy³ Druha

Kazimierza Siorka z OSP w Rac³awówce Z³otym Znakiem Zwi¹zku OSP RP.

Historia

pewnego jab³ka

W czasach naszej młodości trzeba
było być bardzo zaradnym – opowiadają
Jubilaci. Z tej przyczyny Pan Władysław
nauczył się szczepić jabłka, w taki spo-
sób by owoc wydał z siebie coś bardziej
szlachetnego, w efekcie końcowym
smaczniejszego. Polegało to na ucięciu
gałązki z jednego gatunku drzewa owo-
cowego (w tym przypadku jest to jabłoń)
i „przyłatanie” jej w miejsce gdzie zosta-
ła odcięta gałązka drugiego gatunku
drzewa owocowego. Dziś wchodzimy
do sklepu, czytamy który to gatunek
i kupujemy. Proste, ale pozbawione przy-
jemności i dumy stworzenia czegoś
przez siebie.

Radiofonizacja za Niemców i księżyc
(M. Hermaszewski, pierwszy Polak, któ-
ry odbył lot w kosmos – przyp. autorki
artykułu), tym się żyło – wspomina Jubi-
lat.

Uciekaj¹cy,

ale cenny czas

Małżeństwo Państwa Purpura jest jak
twierdza, której naruszenie jest bardzo
trudne a wręcz niemożliwe. Zawsze brali

to, co przynosił los, rzadko
narzekali na trudności
życia, jak mówi Pani Wła-
dysława czasy były takie,
że prać ciuchy chodziło się
do pobliskiej rzeki, praca to
była ciężka harówka ale
w ten sposób doceniało się
wszystko to, co było
w domu. Życie – jak zgod-
nie podkreślają Jubilaci –
płynie bardzo szybko, jak-
by ktoś drzwi otworzył i za-
raz zamknął. Cieszą się
chwilą obecną, czasem tyl-
ko trudno im zrozumieć pę-
dzący świat. Mają 8 dzieci,
14 wnucząt i 8 prawnucząt,
drzwi ich domu są zawsze
otwarte. Wnuczka Jubila-
tów Ines Kłosowicz pilnuje
by dziadkowie nie zapo-
mnieli o lekach, troszczy
się o nas, czujemy przez to,
że mamy dla kogo żyć –
podsumowują małżonko-
wie.

Jubilatom życzymy
zdrowia i spełnienia ma-
rzeń.

Aneta Pyza Zdjęcie ślubne państwa Purpura, 16.02.1941 r.
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Dawniej
teraz

Kronika

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu zostało założone
w maju 1945 r. Założycielką i pierwszą przewodniczącą była
Genowefa Lasota, która wraz z koleżankami Wiktorią Ciebierą,
Marią Walat, Krystyną Chmiel, Heleną Siorek, Wiktorią Guber-
nat, Anną Gątarską, Marią Janowską, Matyldą Mik, Stefanią
Janowską, Stefanią Wróbel, Marią Opalińską postanowiły kul-
tywować tradycje i zwyczaje wsi Zgłobień.

Młodzi ludzie chcieli się rozwijać, duch wolności wyzwolił
chęć normalnego życia. Koło Gospodyń Wiejskich było jed-
nym z pierwszych stowarzyszeń powstałych po wojnie. Młode
kobiety na spotkaniach wymieniały doświadczenia, służyły so-
bie radą w codziennym życiu, wymieniały książki dostępne
w tym czasie. Zapraszały kino objazdowe. Filmy wyświetlane
były w tzw. Kancelarii, czyli domu gromadzkim, a później ludo-
wym. Kino objazdowe było jedną z form edukacji. Jesienią
odbywały się przedstawienia. Tematyka była religijna lub przed-
stawiała życie ludzi, ich marzenia i nadzieje. Większość miesz-
kańców Zgłobnia pracowała na roli, gdzie ręcznie wykonywali
wszystkie prace polowe. Matki dużo czasu poświęcały dzie-
ciom i wszczepiały wartości najważniejsze w życiu. Do Koła

Gospodyń zgłaszały się młode dziewczyny. Organizowane były
zabawy z kotylionami. Kotylion to bukiet kwiatów z długimi ko-
lorowymi wstążkami. Dziewczyna w czasie tańca przypinała go
narzeczonemu lub chłopakowi, który się jej podobał. W 1957 r.
Koło Gospodyń w Zgłobniu zorganizowało III stopniowy kurs
kroju i szycia. Kurs ukończyło dużo młodych dziewczyn. Kilka
z nich otworzyło swoje zakłady krawieckie w Zgłobniu i w Rze-
szowie.

W latach 70-tych przewodniczącymi Koła Gospodyń były
Wiktoria Gubernat, Anna Gątarska, Anna Pączek. W 1980 r. prze-
wodniczącą zostaje Zofia Kaszuba, osoba o dobrym sercu, która
prowadzi Koło Gospodyń do dnia dzisiejszego. Na koniec
morał: dawniej gospodynie z zagrody wiejskiej teraz panie
z Unii Europejskiej.

Czasy się zmieniły. Nie ma już domu ludowego, nato-
miast powstał Ośrodek Kultury w Zgłobniu prowadzony przez
Małgorzatę Kot i Barbarę Jacek, które pomagają w rozwoju
Koła Gospodyń. Rozwojowi Kultury patronuje Urząd Miejski
w Boguchwale.

Wanda Michalska

Stra¿acy Gminy Boguchwa³a

¿egnaj¹ Komendanta
TADEUSZ KAWA był zasłużonym działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zmarł w stycz-

niu 2011 r. Od 1966 r. był członkiem OSP w Niechobrzu, pełnił funkcję sekretarza zarządu
oraz prezesa, był Komendantem OSP Gminy Boguchwała. Uczestniczył w olimpiadach po-
żarniczych systemu CTiF w Trento, w Warszawie, w Berlinie, zdobywając z drużyną z Nie-
chobrza brązowe, srebrne i złote medale. Odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz dwukrot-
nie Złotym Krzyżem Zasługi dla OSP. Uhonorowany najwyższym odznaczeniem Złotym Zna-
kiem Związku.

Drogi Tadeuszu, nasz gminny komendancie. Ze smutkiem żegnamy Ciebie – my straża-
cy Gminy Boguchwała oraz przyjaciele, którzy darzyli Cię wielką sympatią. Twoje wyszkole-
nie pożarnicze pozwoliło Ci pełnić funkcję szefa PPOŻ w Zakładach Porcelany Elektrotech-
nicznej, gdzie jednocześnie byłeś dyspozytorem.

W wielu olimpiadach uczestniczyłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Niech św. Flo-
rian oraz Matka Boska mają Cię w swojej opiece.

Spoczywaj w pokoju.

gospodynie
z zagrody wiejskiej

W maju odbêdzie siê jubileusz 65-lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich ze Zg³obnia. Przed

oficjaln¹ uroczystoœci¹ chcê przypomnieæ historiê ko³a.

panie z Unii Europejskiej
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Wydarzenia

8 lutego 2011 r. ju¿ po raz dru-
gi obchodziliœmy „Dzieñ Bez-
piecznego Internetu (DBI)”.
W tym roku has³o brzmia³o:

„Internet to wiêcej ni¿ zaba-
wa. To Twoje ¿ycie”.

Cykl zajęć miał za zadanie pokazać
młodym ludziom, że decyzje podejmo-
wane w świecie wirtualnym mogą mieć
wpływ na ich realne życie. Wszystkie
podjęte działania pomagały znaleźć od-
powiedź na pytania, czy Ja – użytkownik
Internetu właściwie kreuję swój wizeru-
nek w sieci, czy swoją aktywnością nie
naruszam prywatności własnej i innych,
czy dziś publikowane treści nie za-
szkodzą mi w przyszłości. Inny porusza-
ny temat skłaniał do refleksji nad proble-
mem uzależnienia od życia w sieci. Mło-
dzi ludzie spędzają coraz więcej czasu
Online, konfrontując się z wyzwaniami
i problemami związanymi z ochroną swo-
jej prywatności, bezpieczeństwem czy
własnym wizerunkiem.

Efektem projektu było wykonanie

przez uczniów tematycznej tablicy infor-
macyjnej dla kolegów i rodziców. Klasy
0 – 5 obejrzały filmy edukacyjne a nie-
które dzieci wykazały się talentem literac-
kim pisząc wierszyki, rymowanki i ukła-
dając rebusy.

Szkoła otrzymała certyfikat udziału
w ogólnopolskich obchodach DBI.

Sieciowe rymowanki:
Hej koledzy!
Pewnie wiecie, że jest taka strona w świe-
cie,
która uczy wszystkie dzieci,
jak bezpiecznie poruszać się w sieci.
Każde dziecko wtedy wie,
Co jest dobre, a co złe!
Czy dorośli, czy też mali
Warto, aby pamiętali
„Internetowe znajomości,
bywają przyczyną przykrości.”
Bezpieczeństwa przestrzegajcie
zawsze czujność zachowajcie!

Martyna Migut kl. 5

Internet rzecz ważna
Nauczy, wiele powie
Kto najszybszy na świecie.

Powie to, co nie wiecie!
Lecz czasami złe swe oblicze
Przedstawi,
złe gry, złe zabawy,
wirusy groźne
i inne nawyki.
Więc program
do nich zniszczenia
kupujcie smyki!

Szymon Siorek kl. 5

Wiedzcie drogie dzieci
Bezpieczeństwo!
Najważniejsze w sieci!
Kiedy grasz na necie,
Nie zapomnij o realnym świecie!
Niech komputer Cię nie wciągnie,
Bo bolącą głowę będziesz miał długie ty-
godnie.
Gadu – Gadu fajna sprawa,
Lecz nie z wszystkimi bezpieczna zaba-
wa.
Uważaj więc koleżanko, kolego
Żeby przez Internet nie przytrafiło
Ci się nic złego!!!

K. Grochowy kl. 5

ALE SIÊ DZIA£O!... CZYLI CO DZIA£O SIÊ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NIECHOBRZU

„Internet to wiêcej ni¿ zabawa. To Twoje ¿ycie”
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Wydarzenia

Formuła programu nawiązywała do wiadomości telewizyjnych.
Prowadzący Kazimierz Kurczok (Piotr Bobeł) przedstawił wiadomo-
ści z kraju i ze świata: największą uwagę wzbudziła relacja z bicia
rekordu Guinessa na najdłuższy śmiech, wiadomości z techniki,
a więc łóżko, które samo zrzuca śpiocha na podłogę, a także plecak,
„który sam się nosi”. Aktualną prognozę pogody przedstawiła Jago-
da Chmurka (Dawid Rak), który profesjonalnie wcielił się w swoją
rolę zapowiadając trafnie pogodę na 8 marca. Wiadomości sporto-
we poprowadził Leopold Babiarz (Kamil Wilk). Przybliżyły one te dys-
cypliny, które uprawiają kobiety na co dzień. A więc: siatkówka (przy-
kład kobiety obładowanej siatkami pełnymi zakupów), rzut do kosza
(celny rzut śmieci do kosza) i zapasy (otwieranie słoików, z którym
kobiety radzą sobie wyśmienicie).

Ostatnim programem telewizyjnym była scenka „Mąż i żona” uka-
zująca w humorystyczny sposób żywot kobiety u boku męża, który
w żadnej mierze nie rozumie potrzeb kobiety. Chłopcy wykazali się
dużym profesjonalizmem. Dzięki wykorzystaniu różnych technik mul-
timedialnych publiczność miała wrażenie, iż śledzi prawdziwe wia-
domości telewizyjne.

W programie nie brakowało humoru wywołującego szeroki
uśmiech i entuzjazm wśród zgromadzonych Pań. A wszystkim chłop-
com, którzy w tym dniu doskonale wcielili się w role kobiet, należą
się gromkie brawa.

ALE SIÊ DZIA£O!... CZYLI CO DZIA£O SIÊ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NIECHOBRZU

Z kobietami wielka bieda,

lecz bez kobiet ¿yæ siê nie da

– Dzieñ Kobiet na weso³o

8 marca 2011 r. ch³opcy z SU przygotowali humorystyczny program artystyczny de-

dykowany wszystkim kobietom.

Gminny

Konkurs
Jêzyka

Angielskiego
dla klas III

Dnia 18 lutego 2011 roku
po raz kolejny trzecioklasi-
œci z 9 szkó³ gminy Bogu-
chwa³a przyst¹pili do zma-
gañ o najwy¿sze miejsca

w konkursie jêzyka angiel-
skiego, którego organiza-
torem by³a nasza szko³a.
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klasa akademicka Uniwersytetu
Rzeszowskiego

udzia w wyk adach otwartych i kon
ferencjach naukowych

eksperymenty w laboratoriach bio
technologicznych i fizycznych UR

tworzenie multimedialnych pomocy
edukacyjnych

wprowadzanie innowacji pedago
gicznych („Krok w przedsi bior
czo )

olimpiady przedmiotowe i konkursy

MATURA NA MAKSA!
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Więcej niż szkołaWięcej niż szkoła

Przygotuj się na szok… edukacyjnyPrzygotuj się na szok… edukacyjny

Piknik i obóz integracyjny

Nie samą nauką uczeń żyjeNie samą nauką uczeń żyje

Edukacja patriotyczna i obywatelska

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Zajęcia sportowe

Gimnazjalne warsztaty interdyscyplinarne „W Krainie Nauki”.

NIE WIERZYSZ? KLIKNIJ! www.liceum.boguchwala.pl

Działalność charytatywna
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NIECHOBRZU

Wydarzenia

W konkursie brało udział 24 uczniów.
Uczniowie musieli wykazać się rozległą
wiedzą z zakresu nie tylko materiału
obowiązującego w klasach I-III, ale rów-
nież wiadomościami z geografii i kultu-
ry krajów anglojęzycznych.

A było o co zawalczyć!!! Główne na-
grody w postaci kuponów na darmowe
lekcje języka obcego w wymiarze 40, 30
i 24 godzin sponsorowała Szkoła Języ-
ków i Zarządzania „Promar Internatio-
nal” w Rzeszowie.

Oprócz tego uczestnicy konkursu
otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez wydawnictwa Oxford i Long-
man a także sieć Polanglo, Księgarnię
Lamar i innych sponsorów.

I miejsce i główna nagroda powędro-
wała do Michała Machowskiego z Bo-
guchwały, II miejsce zajął Dariusz Bro-
da z Lutoryża, III miejsce zajęła Małgo-
rzata Świetlik z Boguchwały.

W skład reprezentacji z naszej pla-
cówki weszli uczniowie: Konrad Rak,
Paulina Żuczek i Mateusz Duliński.
Choć nie zajęli miejsc na podium, to nie-
wiele brakowało, by znaleźć się w czo-
łówce.

Gratulujemy im zdobycia dużej ilo-
ści punktów i godnego reprezentowa-
nia naszej szkoły!!! Życzymy im wielu
sukcesów w dalszej nauce.

Organizator imprezy – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Niechorzu wraz z panią
dyrektor Bożeną Czeluśniak pragną ser-
decznie podziękować nauczycielom ję-
zyka angielskiego za przygotowanie
uczniów do konkursu oraz pracę w ko-
misji konkursowej.

Dziękujemy Paniom: Lucynie Maru-
szewskiej z Racławówki, Agacie Ryb-
ce z Kielanówki, Ewie Świderskiej ze
Zgłobnia, Magdalenie Krawiec z Woli
Zgłobieńskiej, Elżbiecie Sikorze-Nale-
pie z Boguchwały, Sabinie Micie z No-
sówki, Ewelinie Kliś z Lutoryża i Mar-
cie Górneckiej z Mogielnicy.

Do turnieju przystąpiło 9 drużyn ze
szkół podstawowych z terenu naszej
gminy. Był to konkurs adresowany do
uczniów klas V. Turniej składał się z czte-
rech części. W pierwszej części spraw-
dzana była wiedza uczniów z zakresu
mitologii – turniej z wiedzy. W drugiej
części uczestnicy konkursu wytężali
umysły starając się rozwiązać „Zagadki
Sfinksa”, czyli rozwiązywali zadania ma-
tematyczne o treści mitologicznej. Ko-
lejny etap sprawdzał talent plastyczny
naszych uczestników – konkurencja pla-
styczna polegała na malowaniu ilustra-
cji do wylosowanego przez uczestnika
mitu. Czwarte zadanie wymagało spraw-

ności i pewnej dozy szczęścia. Ostatnią
konkurencją były zmagania sprawno-
ściowe. Niewątpliwie najtrudniejszym za-
daniem okazało się jedzenie jabłka bez
pomocy rąk – „Jabłko niezgody”. Po
emocjonującej walce komisja ogłosiła
wyniki turnieju:
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w Mogielnicy (Natalia Gubernat,
Natalia Siorek, Ewa Wróbel, Krzysztof
Szeliga), op. Pani mgr Krystyna Miłek

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej Woli Zgłobieńskiej (Łukasz Król,
Norbert Gubernat, Monika Czyż, Pauli-
na Rzepka), op. Pani mgr Anna Lew-
czak
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Niechobrzu: Szymon Sio-
rek, Piotr Bobeł, Sylwia Rak i Krzysztof
Grochowy, op.S. Łuczko, M. Misiak.

Uczestnicy Turnieju otrzymali nagro-
dy i drobne upominki oraz pamiątkowe
dyplomy. Nagrodą główną dla zwycięz-
cy II Gminnego Turnieju Mitologicznego
„Z wizytą na Olimpie” było trofeum
w postaci statuetki rzymskiej bogini Wik-
torii.

Pragniemy podziękować wszystkim
nauczycielom, którzy przygotowywali
dzieci do konkursu oraz pracę w komi-
sji: p. mgr Lidii Tańczowskiej-Majchro-
wicz, p. mgr Karolinie Olszewskiej,
p. mgr Elżbiecie Kręgielewskiej, pani
mgr Annie Lewczak, p. mgr Justynie Lis-
Gubernat, p. mgr Krystynie Miłek, p. mgr
Krystynie Opalińskiej, p. mgr Katarzynie
Rozborskiej – Worek, p. mgr Marcie
Ryba.

II Gminny Turniej Mitologiczy

„Z wizyt¹ na Olimpie”

W po³owie marca odby³a siê II edycja gminnego Tur-

nieju Mitologicznego „Z wizyt¹ na Olimpie”. Celem
konkursu by³o upowszechnienie i utrwalenie wœród
uczniów wiedzy z zakresu mitologii greckiej i rzymskiej.

Laureaci konkursu.
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Impreza została zorganizowana
przez Lokalny Ośrodek Kultury „Ra-
zem” w Niechobrzu oraz KGW w Mo-
gielnicy. Patronat nad całą imprezą
sprawowało Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Trygon – Rozwój i In-
nowacja”, który współfinansował orga-
nizacje imprezy.

W „Babskim Combrze” udział wzię-
ło 120 osób, były to panie z lokalnych
KGW i Stowarzyszeń z Gminy Bogu-
chwała, które przygotowały potrawy
zapustowe- regionalne oraz tradycyj-
ne pączki i chrust. Po raz pierwszy in-
tegracja pań poszerzyła się o KGW ze
Świlczy, które oprócz wspaniałych
potraw, strojów, przygotowały również
scenkę kabaretową.

Kobiety, które wzięły udział w tej
tradycyjnej, babskiej zabawie, przy-
wdziały na siebie różnego rodzaju
przebrania, udowadniając, że ich po-
mysłowość w wymyślaniu strojów nie
zna granic. Oprócz zabawy tanecznej
były również konkursy i zabawy z na-
grodami.

LOK „Razem” w Niechobrzu

Szczególne podziękowanie pragniemy
wyrazić Małgorzacie Kot dyrektor Lokal-
nego Ośrodka Kultury w Zgłobniu „Wspól-
nota”, która kolejny raz przewodniczyła
jury. Za organizację i popularyzację kon-
kursu dziękują organizatorzy: Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechorzu,
p. mgr Magdalena Misiak, p. mgr Stani-
sław Łuczko.

Tekst i fot. mgr Joanna Kiszka,
mgr Magdalena Misiak,

mgr Agnieszka Grochowy,
mgr Stanisław Łuczko

Wydarzenia

Z okazji Dnia Kobiet, ju¿ po raz trzeci odby³ siê „Babski
Comber” – impreza integracyjna dla cz³onkiñ Kó³ Gospo-
dyñ Wiejskich i Stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie

gminy Boguchwa³a.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

BABSKI COMBER 2011
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Każdego roku jest taki 8 dzień
Mimo że zimowy,
Ale piękny jak wspaniały sen
Choć to tylko dzień marcowy.

W tym roku święto to zbiegło się
z ostatnim dniem karnawału. KGW
w Zgłobniu swoje świętowanie rozpoczę-
ło od zapoznania się z dokładną historią
jego powstania, którą na tą okoliczność
napisała mieszkanka Zgłobnia Wanda
Michalska. Nie obyło się bez tradycyjnych
faworków, pieczonego chleba w tradycyj-
nym piecu piekarskim oraz pyszności,
które przygotowała Ludmiła Chmielow-
ska specjalistka do spraw żywienia
w PODR Boguchwała. Przy okazji tego
święta odbyło się szkolenie z zakresu
uprawy oraz doboru gatunku warzyw
i kwiatów, które przeprowadziła specja-
listka do spraw ogrodnictwa PODR w Bo-
guchwale Anna Cieszyńska.

Imprezie towarzyszyła muzyka ludo-
wa w wykonaniu Zespołu Ludowego Ju-
bilatki działającego przy LOK” Wspólno-

ta” w Zgłobniu. Była chwila na wspólne
śpiewanie znanych i lubianych piosenek.
Podobne spotkanie odbyło się 7 marca
w Ośrodku Kultury w Nosówce, oprócz
tradycyjnych życzeń, pyszności, które
zagościły na stole były także upominki
dla wszystkich pań.

Na scenie wystąpił zespół taneczny
działający przy LOK „Wspólnota”
w Zgłobniu filia w Nosówce „Tańcząca
dwunastka” oraz zespół „Nosowiany”.

Do zobaczenia za rok.

LOK „Wspólnota” w Zgłobniu

Celem lekcji prowadzonych przez
nauczycieli Instyturu jest poznanie wy-
darzeń z historii najnowszej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wybitnych jed-
nostek, które odegrały znaczącą rolę
w tym trudnym okresie. W Szkole Pod-
stawowej w Lutoryżu odbyły się dwie
lekcje. Pierwsza z nich została poświę-
cona wydarzeniom z września 1939
roku, natomiast druga symbolom naro-
dowym.

W projekcie tym wzięli udział ucznio-
wie klas IV – VI, którzy podzieleni na gru-
py pracowali z wykorzystaniem metod ak-
tywizujących. Stosowane metody pracy
pozwoliły na uaktywnienie większości
osób; a także umożliwiły poznanie waż-
nych dla narodu polskiego wydarzeń
i postaci.

Tematem lekcji prowadzonej przez
Joannę Kordzikowską w Gimnazjum
w Boguchwale był aparat terroru w latach
1944 – 1989. W ciągu dziewięćdziesię-
ciu minut uczniowie, przy wykorzystaniu,
podobnie jak w przypadku Szkoły Pod-

stawowej aktywnych metod nauczania
mieli możliwość zapoznać się z wydarze-
niami z historii najnowszej.

Podczas trwania lekcji uczniowie za-
poznali się z metodami represji tego okre-
su, działaniem aparatu władzy, a także
mieli możliwość wysłuchać nagrań z re-

Wydarzenia

Dzieñ Kobiet w Zg³obniu

IPN wkracza do szkó³
W ramach programu IPN „Lekcje z historii najnowszej” na prze³omie lutego i marca
odby³y siê lekcje w Szkole Podstawowej w Lutory¿u i Gimnazjum w Boguchwale.

lacjami naocznych świadków tych wyda-
rzeń.

Zagadnienia poruszane podczas tych
spotkań będą doskonałą podstawą do
głębszej analizy na lekcjach historii.

Łukasz Gajdek
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Wydarzenia

Zadaniem „Strzelca” jest rozbudza-
nie i hartowanie wśród młodzieży ducha
narodowego, karności, dzielności mo-
ralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy
wojskowej. Celem „Strzelca” jest dzia-
łanie na rzecz umacniania niepodległo-
ści „Rzeczypospolitej” oraz wychowanie
w duchu patriotycznym.

ZS „Strzelec” stawia sobie także za cel
formowanie wzorowych postaw obywatel-
skich, wyrabianie umiejętności zdyscypli-
nowanego życia w zespole, podnoszenia
sprawności fizycznej młodzieży, poszerza-
nia wśród niej znajomości historii nasze-

go państwa oraz propagowanie spraw
związanych z obronnością Kraju.

Patronem jednostki strzeleckiej 2021
w Rzeszowie jest płk Leopold Lis-Kula.
Z uwagi na jego bardzo młody wiek,
a jednocześnie wyjątkowe zdolności bo-
jowe, organizacyjne i przywódcze,
przedstawiany był, jako wzór dla mło-
dego pokolenia. Jego przedwczesna
śmierć stała się symbolem walki o wol-
ność kraju.

Postać ta wraca dziś do kanonu bo-
haterów, których życie, choć krótkie było
wypełnione troską o los ukochanej oj-
czyzny. Młodzi „Strzelcy” ubierając mun-
dur nie tylko przypominają tą postać, ale
i kontynuują to wielkie zadanie, jakim jest
troska o swój kraj.

W Gimnazjum w Boguchwale pod
opieką Krzysztofa Syńca i moją działa
drużyna strzelecka, która uczestniczy
w zajęciach prowadzonych przez odpo-
wiednio wyszkolone osoby z Rzeszowa.

Strzelcy uczestniczą w zajęciach
edukacyjno-wychowawczych takich jak:

– prelekcje na tematy historyczno-mili-
tarne,
– wycieczki do muzeów,
– spotkania z uczestnikami walk o nie-
podległość,
– udział w uroczystościach z okazji
rocznic świąt państwowych i historycz-
nych,
– opieka nad miejscami Pamięci Naro-
dowej (tablice, pomniki, cmentarze woj-
skowe).

Strzelcy uczestniczą także w zaję-
ciach terenowo-sportowych takich jak:
– rajdy i obozy strzeleckie,
– szkolenia z zakresu topografii tereno-
wej i taktyki wojskowej,
– marsze kondycyjne,
– szkolenia saperskie,
– szkolenia z obsługi broni,
– nauka strzelania z broni pneumatycz-
nej i palnej na strzelnicach pod okiem
fachowych instruktorów,
– szkolenia chemiczne z użyciem ma-
sek gazowych,
– ćwiczenia w udzielaniu pierwszej po-
mocy.

Bogata oferta „Strzelca” sprawia, że
jest to organizacja niezwykle atrakcyjna
dla młodzieży. Jej atutem jest bardzo
dobra organizacja, która pozwala na
uzyskanie wysokich standardów prowa-
dzonych zajęć. Strzelcy z Boguchwały
stanowią już nierozerwalną całość ze
strukturami „Strzelca”, co umożliwia im
tworzenie nowej historii tej niezwykle za-
służonej dla kraju organizacji.

Łukasz Gajdek

Chęć przynależności do „Strzel-
ca” można zgłaszać w Gimnazjum
w Boguchwale u Krzysztofa Syńca.
Jeśli pozwalają na to środki uczeń
otrzymuje mundur ze szkoły, pozo-
stałe elementy wyposażenia musi
zakupić samodzielnie. To jedyne
warunki na początku, plus uiszcza-
nie składek członkowskich, które po-
zwalają brać udział w kursach, szko-
leniach, czy wyjazdach terenowych.
Każdy kandydat na członka Związ-
ku przechodzi okres próbny, w cza-
sie, którego oprócz udziału w zaję-
ciach poznaje historię Związku Strze-
leckiego, życie i działalność Józefa
Piłsudskiego oraz statut i regulami-
ny. Po okresie próbnym, zakończo-
nym egzaminem składa przyrzecze-
nie w wyznaczonym terminie. Po zło-
żeniu przyrzeczenia otrzymuje ksią-
żeczkę strzelecką.

STRZELEC
w Gimnazjum w Boguchwale

Zwi¹zek Strzelecki jest patriotycznym stowarzyszeniem m³odzie¿y, kontynuuj¹cym
program i metody dzia³ania „Strzelca” istniej¹cego w Polsce w okresie miêdzywo-

jennym.

W dolnym rzędzie od lewej: Kinga Karwat, Karolina Paśko i Mikołaj Bednarski,
w drugim rzędzie od lewej: Kamil Rączy i Kacper Bednarski, w górnym rzędzie od
lewej: Sylwia Godek i Monika Kuśnierz.
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– Kiedy pojawiło się u Pani zainteresowanie zwierzętami,
chęć pomocy im?
– W moim rodzinnym domu zawsze był pies lub kot. Przygar-
nialiśmy różne, porzucane zwierzęta. Chętnie pomagałam im
od najmłodszych lat.

– Długo prowadzi Pani gabinet weterynaryjny. Czy przewi-
nęli się przez niego „niecodzienni” goście?
– Gabinet prowadzę od 1999 r. Był tu wtedy teren wiejski, więk-
szość ludzi miało gospodarstwa. Zdarzały się wtedy wyjazdy
do koni i innych zwierząt rolnych. W gabinecie przeważnie le-
czymy psy, koty, ale mieliśmy już gekona, papużki, kanarki.

– Prowadzi Pani także przytułek dla zwierząt?
– Przytułek prowadzony jest przez stowarzyszenie „Cztery łapy”,
które działa w Boguchwale od 4 lat. Koszty utrzymania schro-
niska są pokrywane przez Urząd Miejski w Boguchwale. Ja
zajmuję się opieką weterynaryjną zwierząt w schronisku. Jest
to jedyny tego typu przytułek dla zwierząt na terenie gminy Bo-
guchwała.

– Jak ocenia Pani działalność i osiągnięcia schroniska?
– W zeszłym roku do schroniska przygarnęliśmy około 30 psów.
Większość znalazła nowy dom, często nawet z poza terenu
woj. podkarpackiego, niektóre powróciły do starych właścicie-

Biblioteka w Boguchwale wzięła udział
w akcji „myszkowania” w Wirtualnej
Poradni Zdrowia. Przy promocji,

przygotowaniu i realizacji kampanii poma-
gali młodzi wolontariusze z gimnazjum i stu-
denci. Od poniedziałku 28 lutego 2011 r. wi-
zyty w naszej bibliotece stały się okazją do
poznania podstaw obsługi komputera i za-
sobów Internetu. Pierwsze kroki w Interne-
cie okazały się sympatyczniejsze dzięki te-
stowi wzroku on-line i... rejestrowaniu swo-
jego udziału w akcji za pomocą interneto-
wego licznika. Finałowe spotkanie internau-
tów odbyło się 3 marca pod hasłem „Zadbaj
o zdrowie z INTERNETEM”. Gościem spe-
cjalnym była kosmetyczka Magdalena
Łuczek-Rogóż. Poruszanie się po wirtualnej
poradni zdrowia ułatwiały przygotowane
mini-katalogi witryn internetowych dotyczą-
cych zdrowia. Na pamiątkę pierwszego kon-
taktu z komputerem i Internetem, który miał
miejsce w bibliotece, uczestnicy akcji otrzy-
mali myszkę-wycinankę wykonaną przez naj-
młodszych wolontariuszy-pierwszoklasi-
stów. Wspólne „myszkowanie w bibliotece”
zakończyło się uzyskaniem Certyfikatu In-
ternauty potwierdzającego udział w akcji
i zdobycie kompetencji internauty.

Danuta Starzyk GBP w Boguchwale

li, którzy znaleźli swoich pupili przez stronę internetową schro-
niska Kundelek.

– Dlaczego ludzie porzucają zwierzęta?
– To trudne pytanie. Często o tym myślę i analizuje ten pro-
blem. Wiele osób nie przemyśli dobrze decyzji o wzięciu zwie-
rzęcia. Później okazuje się na przykład, że dana rasa nie pasu-
je do warunków mieszkalnych właściciela. Niestety, wiele osób
uważa zwierzęta za rzeczy.

– Czy okrucieństwo wobec zwierząt nasila się?
– Wydaje mi się, że media nagłaśniają okrucieństwo wobec
zwierząt. Takich przypadków nie ma więcej, niż w poprzednich
latach. Wzrasta poziom świadomości ludzi, od najmłodszych
lat uczymy się wrażliwości. Ludzie coraz częściej alarmują
o takich przypadkach, których – oby było jak najmniej.

– Co trzeba zrobić żeby zostać weterynarzem?
– Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, ale to nie wystar-
czy. Trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie, które pozwoli
fachowo pomagać zwierzętom.

Łukasz Pryk
uczeń Gimnazjum w Boguchwale

uczestnik warsztatów dziennikarskich
„Dziennikarstwo sztuką myślenia”

Wydarzenia

Zwierzêta

chc¹ byæ dobrze traktowane
Z Justyn¹ Stawarz-Wojtyn¹, lekarzem weterynarii

rozmawia £ukasz Pryk

TYDZIEÑ Z INTERNETEM 2011

w Bibliotece

Akcja „Pomyszkuj w bibliotece-Tydzieñ z Internetem 2011”

pozwoli³a na po³¹czenie popularyzacji wiedzy o zdrowiu

z nauk¹ podstawowych zasad obs³ugi komputera oraz korzy-

stania z zasobów Internetu w atrakcyjny i aktywny sposób.
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KALENDARZ WYDARZEÑ

Czytelnicy polecaj¹

Autor: Kate Mosse
Tytuł: Grobowiec
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Duchy przesz³oœci
Książka Kate Mosse „Grobowiec” opowia-

da o rodzinnej tragedii rodzeństwa Leonie
i Anatola Vernier. Rodzeństwo opuszcza
Paryż i udają się na „wakacje” do ciotki,
która mieszka na południu Francji. Tak na-
prawdę Leoni i Anataol nie spodziewają się,

że pobyt u krewnej przyniesie ból, cierpienie i śmierć, ale także
radość, miłości i nowe życie. Kluczową rolę odegrają karty ta-
rota i zapomniany grobowiec. Rezydencja ciotki rodzeństwa
La Domanie de la Cade będzie świadkiem niewyjaśnionych
i mrożących krew w żyłach wydarzeń. Październik roku 1981
zostanie zaklęty w czasie. Duchy tych zdarzeń obudzą się
i będą domagać się zaznania spokoju.

Rok 2007 młoda Meredith Martin wybiera się w podróż do
Francji w poszukiwaniu materiałów do swojej książki o twórczo-
ści Claude Debussy. Zamiast tego dowiaduje się prawdy o swo-
jej rodzinie, która skrywała mroczną historię z przed wieków. Po-
mimo wstrząsających informacji poznaje miłość, która pozwoli
jej pokonać zło, które zagnieździło się w La Domanie de la Cade.

Książka jest zbudowana przez autorkę w znakomity spo-
sób. Przeplata na przemian wydarzenia z 1981 roku z tymi,
z 2007 roku. Dostarcza to dodatkowych emocji i trzyma w na-

pięciu. Jedynym mankamentem książki są wplatane przez au-
torkę pojedyncze sformułowania w języku francuskim. Nie są
one przetłumaczone w przypisie. Sprawia to trudność w od-
czytaniu tym osobom, które nie znają języka francuskiego. Lecz
mimo tej niewielkiej niedogodności autorka stworzyła cudowną,
a zarazem dramatyczną historię. Czytając ją możemy poczuć
i przenieść się do XIX-wiecznej Francji.

Autor: Marina Nemat
Tytuł: Uwięziona w Teheranie
Wydawnictwo: Polwen

Utracona m³odoœæ
Książka Mariny Nemat „Uwięziona

w Teheranie” to dramatyczna historia na-
stoletniej dziewczyny, która trafiła w wie-
ku 16 lat do teherańskiego więzienia
w Evin. Marina w swojej opowieści przy-
tacza fakty dotyczące rewolucji islamskiej
i skutków, które pozostawiły swoje okrutne piętno na młodych
ludziach. Wraz z wybuchem rewolucji pod wodzą ajatollaha
Chomeiniego nastał terror. Młodzież, która wyrażała sprzeciw
wobec polityki Chomeiniego ginęła w protestach lub w Evin.
Młodziutka Marina opowiada o torturach, które przeżyła, śmierci
bliskich jej osób i utracie człowieczeństwa. Dzięki swojej ogrom-
nej wierze chrześcijańskiej oraz sile i chęci do życia przetrwała
ten koszmar. Jest to dramatyczna, a zarazem poruszająca hi-
storia walki młodej osoby z okrutnym systemem.

Monika Moskal

Kulturalnik

Gminna Biblioteka Publiczna

w Boguchwale

KWIECIEŃ
19.04.2011 r. – Rozstrzygnięcie konkursu „Li-
terackie fascynacje – dziecięce nominacje”
MAJ
08-15.05.2011 r. – Tydzień bibliotek – qu-
izy, konkursy, pasowanie na czytelnika,
spotkania bajkowe (filie GBP)
Spotkanie z cyklu Akademia umiejętności
ph. „Stół w wiosennych barwach – aran-
żacja stołu na każde okazje” (GBP w Bo-
guchwale Wypożyczalnia dla Dorosłych)
20.05.2011 r. – spotkanie autorskie
z K. Szymeczko (filia w Racławówce)
Piknik postaci bajkowych (filia w Racła-
wówce)
26.05.2011 r. – Dzień Matki

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale

KWIECIEŃ
17.04.2011 – Jarmark Wielkanocny
MAJ
01.05.2011 Festyn Majowy
03.05.2011 Obchody Święta Narodowe-
go – Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
CZERWIEC
12.06.2011 Dni Boguchwały
24.06.2011 Otwarcie sezonu na base-
nach kąpielowych

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Boguchwale

KWIECIEŃ
02.04.2011 Otwarcie Wystawy papieskiej
„Szukałem Was, teraz wy przyszliście
do mnie” (wystawa będzie otwarta do
26.04)
19.04.2011 godz. 10.00-12.00 Kolejne
warsztaty interdyscyplinarne dla gimna-
zjalistów – moduł geograficzno-fizyczny
„Czy umiecie się dziwić”
MAJ
20.05. 2011 godz. 9.00-11.00 Kolejne
Warsztaty interdyscyplinarne dla gimna-
zjalistów – rzeźbiarskie
12.05. 2011 Turniej Gimnazjalistów „O Pu-
char Burmistrza Boguchwały”

Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Boguchwale

1.05. 2011 – wycieczka Bolestraszyce –
Przemyśl
28.05.2011 – ognisko w Boguchwale
10-12.06.2011 – wycieczka Słowacja –
Zakopane
8.07.2011 – wycieczka Kazimierz, Sando-
mierz, Nałęczów
5-6.08.2011 – wycieczka Warszawa, Li-
cheń
18.09.2011 – Dębowiec
01.10.2011 – wycieczka w Bieszczady

Zarząd zastrzega sobie zmianę daty
wycieczki. Na wycieczki 2 i 3 dniowe
przedpłaty należy dokonać miesiąc wcze-
śniej. Wpłaty już dokonane nie będą
zwracane tydzień przed wycieczką.

Lokalny Oœrodek Kultury
„Razem” w Niechobrzu

MAJ
13.05.2011 WIECZÓR FATIMSKI – kon-
cert Mogielnica
27.05.2011 Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej Lutoryż
CZERWIEC
Obchody Dnia Dziecka i Sportu- impre-
zy, ogniska, konkursy i rozgrywki spor-
towe Filie LOK „RAZEM”
11.06.2011 II Przegląd Zespołów Muzycz-
nych – Rockowania 2011 – Impreza ple-
nerowa

Lokalny Oœrodek Kultury
„Wspólnota” w Zg³obniu

MAJ
Rajd rowerowy dla młodzieży szlakami
Gminy Boguchwała
30-lecie Zespołu Ludowego „Jubilatki”
w Zgłobniu połączone z 65-leciem Koła
Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu.
Obchody Dnia Matki
CZERWIEC
Dzień dziecka – konkursy, gry i zabawy
z nagrodami dla dzieci w poszczególnych
filiach LOK „Wspólnota”.
„Powitanie lata” – piknik rodzinny w Kie-
lanówce.
Zakończenie sezonu szachowego – tur-
niej w Zgłobniu o Puchar Rady Sołeckiej.
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słowa: Wanda Michalska
muzyka: Edward Ziomek

W Zg³obniu

Ta nasza wioska jest taka piękna,
kto tu zawita szczęśliwy jest.
Górki, doliny i mała rzeka
Spichlerz i dworek zabytkiem są.
Wzdłuż szosy głównej,
nowe już domy
stoją wśród krzewów
i pnących róż.

Ref. W tym pięknym Zgłobniu
tuż nad stawami
marzenia nasze
spełniają się.

Chcesz być szczęśliwym
przyjedź do Zgłobnia
na jeden moment
lub kilka chwil.
A gdy odjedziesz
to znów powrócisz.
może na dłużej,
na kilka dni.

Ref. W tym pięknym...

Nasi mieszkańcy
są tak gościnni,
że zapraszają
sąsiadów swych.
I razem wszyscy
Tak wspominają
Spędzonych razem
Tych dawnych chwil.

Ref. W tym pięknym...

A urzędnicy niech też przyjadą
na małą czarną i ciastka dwa.
I niech przywiozą dobre decyzje
a te podatki niech zmniejszą nam.
Wieś się rozwinie
jak nigdy dotąd,
nowe osiedla, zakładów sto.
A oni wrócą przed wyborami
i się przedstawią
a kto jest kto.

Ref. W tym pięknym...

© WANDA MICHALSKA 2008

słowa: Wanda Michalska
muzyka: Edward Ziomek, Tadeusz Ciebiera

Minione chwile

Gdy pomyślę, że Zgłobień jest piękny
I spędzone są tu piękne dni
Ta piosenka nie może się skończyć
O tym echo po lesie brzmi.

Ref. Śpiewamy Wam,
Bo nie może skończyć się świat.
My wracamy do tych dni
Do tych lat
Do minionych chwil

W ręku trzymam starą fotografię
Wzrok kieruję na moją wieś
Bez niej żyć ja nigdy nie potrafię
A ty wietrze daleko nieś

Ref. Śpiewamy Wam...

Pola takie są bardzo zielone
Woda w rzece lekko burzy się
W myślach pieśni moje ulubione
O miłości, która nie jest snem

Ref. Śpiewamy Wam...

© WANDA MICHALSKA 2009

Kulturalnik

Z repertuaru Jubilatek

ze Zg³obnia
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Lubcza solidnie kompletowała skład przed sezonem. Udało
się zbudować ekipę złożoną z kilku doświadczonych zawod-
niczek, które uzupełniło parę młodych siatkarek. Formę ekipy
z Racławówki, jako pierwszy sprawdził 9 października lokalny
rywal- AZS UR Rzeszów. Ekipa z Racławówki nie dała rywalo-
wi najmniejszych szans, a piorunująca zagrywka zrobiła wra-
żenie nawet na trenerze rzeszowianek Mirosławie Olszowym
– spodziewałem się, że będzie ciężko, ale nie aż tak – mówił
po spotkaniu. W następnej kolejce Lubcza przegrała gładko
z UMKSem Jasło. Później przyszła seria czterech spotkań
u siebie. Był to najlepszy okres w grze drużyny z Racławówki.
Podopieczne Alicji Nerc po dramatycznych pojedynkach od-
prawiły z kwitkiem Polonię Przemyśl i Olimp Czudec. W na-
stępnej kolejce wprawdzie przegrały z liderem z Łańcuta 1 do
3, ale pozostawiły
po sobie dobre
wrażenie. Dość po-
wiedzieć, że
wszystkie sety koń-
czyły się grą na
przewagi. Przy
odrobinie większej
ilości szczęścia, li-
der mógł odjechać
bez punktów. Lub-
cza powetowała so-
bie tę porażkę w ko-
lejnym pojedynku.
Do Kielanówki zawi-
tała Sanoczanka
Sanok. Scenariusza
tego meczu lepiej
nie napisałby nawet sam mistrz horrorów Alfred Hitchcock.
Lubcza w dramatycznych okolicznościach pokonała pod-
opieczne Ryszarda Karaczkowskiego i umocniła się na trze-
cim miejscu w tabeli. Na zakończenie bardzo udanej rundy
Racławówka przywiozła jeszcze komplet punktów z dalekiej
Nowej Dęby.

W rundzie rewanżowej siatkarki SST stoczyły dwa zacięte
starcia z Rzeszowem i Jasłem. Na pierwszy ogień poszedł AZS
UR Rzeszów. Nieco odmłodzony team z Racławówki męczył
się z ciężkim przeciwnikiem. Kapitalne rozegranie „akademicz-
ki” Marity Śląskiej nie pomogło jej zespołowi. Lubcza wygrała,

a kibice znów opuszczali halę w Kielanówce pełni wrażeń
i emocji. Kolejnym rywalem na drodze Lubczy był UMKS Jasło.
Po fenomenalnym meczu triumfował zespół Adama Pasterza,
ale nasze siatkarki zdołały urwać trudnemu rywalowi jedno
oczko. Później przyszedł mały kryzys spowodowany proble-
mami zdrowotno- kadrowymi i Lubcza przegrała mecze z Prze-
myślem i Łańcutem. O tym pierwszym meczu lepiej szybko
zapomnieć. W drugim było już trochę lepiej a Lubcza prowa-
dziła na trudnym terenie 1:0, by ostatecznie przegrać 1 do 3.
Mimo tego ciągle utrzymywała w tabeli trzecie miejsce, ale
musiała wygrać z Sanokiem i Czudcem. Pierwszy warunek zo-
stał zrealizowany bezbłędnie. Podopieczne Alicji Nerc wspięły
się na wyżyny, zagrały dobre zawody i dzięki oszałamiającej
zagrywce wywiozły z trudnego terenu komplet punktów. Nieco

gorzej poszło
w Czudcu, gdzie
przegrały w tie bre-
aku, ale wyniki in-
nych zespołów po-
układały się szczę-
śliwie i Lubcza za-
kończyła sezon na
trzecim miejscu.

Wyniki przeszły
najśmielsze oczeki-
wania działaczy
i trenerów. Mimo, iż
Lubcza miała słab-
sze mecze, to prak-
tycznie nie było ry-
wala, z którym nie
podjęłaby walki.

Urwała punkty niemal wszystkim zespołom. Za silny okazał
się tylko mistrz – UKS I LO Łańcut. Łączny bilans to 14 meczy,
9 wygranych, 5 przegranych, 24 zdobyte punkty, 30 zwycię-
skich setów, 25 przegranych partii i świetne trzecie miejsce
na koniec rozgrywek!

Chyba nikt nie liczył, że zespół z Racławówki aż tak moc-
no da się we znaki znanym siatkarskim ośrodkom z całego
Podkarpacia. Dzięki dobrej postawie zawodniczek, ta mała
podrzeszowska miejscowość staje się coraz bardziej rozpo-
znawalna na siatkarskiej mapie żeńskiej siatkówki w naszym
regionie.

Sport

TRZECIA SI£A TRZECIEJ LIGI
Gmina Boguchwa³a doczeka³a siê przedstawiciela w seniorskich rozgrywkach or-
ganizowanych przez Polski Zwi¹zek Pi³ki Siatkowej. W tegorocznej edycji III ligi

kobiet rywalizowa³a ekipa SST Lubcza Rac³awówka. Jako debiutant zaprezentowa-
³a siê bardzo dobrze, zajmuj¹c trzecie miejsce.

Miejsce Nazwa drużyny Mecze Punkty Sety

1. UKS I LO Łańcut 14 38 40-9
2. UMKS MOSiR Jasło 14  32 38-12
3. SST LUBCZA Racławówka 14 24 30-25
4. POLONIA POSiR Przemyśl 14 24 27-24
5. PBS BANK SANOCZANKA Sanok 14 22 30-27
6. MUKS OLIMP Czudec 14 15 23-32
7. AZS UR Rzeszów 14 13 20-33
8. MKS STAL Nowa Dęba 14 0 2-42

Mecz Lubcza – Sanoczanka.
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Drużyna Orłów Rzeszów nie przystąpiła do turnieju. Tre-
ner Tomasz Głąb miał do dyspozycji wystarczającą ilość za-
wodników, podzielił ich na dwie drużyny: Izolator Boguchwa-
ła i Izolator II Boguchwała. Druga z nich zastąpiła na turnieju
nieobecne Orły Rzeszów. Turniej rozgrywany był systemem
„każdy z każdym”, o zwycięstwie decydowała ilość punktów
zdobytych we wszystkich spotkaniach. Bezpośredni wynik
spotkań pomiędzy drużynami posiadającymi taką samą licz-
bę punktów i bilans bramkowy. Turnieju sędziowali Marcin
Roman oraz Paweł Czach. Bezkonkurencyjna okazała się dru-
żyna Resovii Rzeszów, która ani razu nie zaznała goryczy po-
rażki. Przykrym akcentem było „ulotnienie” się drużyny Her-
man Hermanowa, która po czterech porażkach nie przystąpi-
ła już do dwóch ostatnich spotkań. Mecze te zostały zapisane
walkowerami na korzyść przeciwników. Drużyny z Boguchwały
zajęły 2 i 6 miejsce. Turniej był bardzo ciekawym, obfitującym
w walkę widowiskiem. W walce o miej-
sca 2-6 liczył się każdy punkt, ba liczy-
ły się nawet wyniki bezpośrednich spo-
tkań i bilanse bramkowe.

Na zakończenie turnieju zostały
przyznane trzy wyróżnienia indywidual-
ne. Pierwsze z nich, dla najlepszego
strzelca turnieju trafiło do zawodnika
Resovii Rzeszów Kacpra Ropy, który
zdobył 9 bramek. Zawodnik Izolatora
Boguchwała – Gerard Gajdek miał na
swoim kącie tylko jedno trafienie mniej.
Drugie, dla najlepszego zawodnika zdo-
był Mateusz Smalarz ze Startu Lubenia,
któremu nie był straszny żaden przeciw-
nik czy bramkarz, Mateusz zdobył
8 bramek w turnieju. Trzecie wyróżnie-

nie, dla najlepszego bramkarza turnieju trafiło do zawodnika
Izolatora II Boguchwała – Huberta Guziora, który w znacznym
stopniu przyczynił się do bardzo dobrego miejsca kolegów
w klasyfikacji generalnej.

Kamil Gołąbek

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Resovia Rzeszów
2. Izolator II Boguchwała
3. Start Lubenia
4. Czarni Czudec
5. Jedność Niechobrz
6. Izolator Boguchwała
7. Herman Hermanowa

Sport

Stowarzyszenie dysponuje szerokim zapleczem młodzieżo-
wym. Od trzech lat w rozgrywkach młodziczek, a potem kadetek
rywalizuje jego zespół. Tegoroczny sezon był dla kadetek Lub-
czy dosyć udany, ale zespół na własne życzenie zaprzepaścił
szansę na wysokie miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce pecho-
wo przegrał mecz rewanżowy z MOSiRem Jasło, które minęło
ich w tabeli tylko jednym setem. Zamiast rywalizować o mistrzo-
stwo, nasze siatkarki musiały walczyć w grupie B. Jeden pojedy-
nek przekreślił niemal całe przedsezonowe przygotowania i na-
dzieje. Kilka meczy młodych siatkarek z terenu gminy mogło się
podobać. Wrażenie robi seria siedemnastu wygranych meczy
z rzędu, która została przerwana przez San Pajdę Łańcut. Lub-
cza zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie w drugiej fazie sezo-
nu. Niektóre zawodniczki dobrze rokują na przyszłość i mają szan-
sę, aby wzmocnić trzecioligowy zespół seniorek. W tym roku udało
się ostatecznie zając siódme miejsce na Podkarpaciu, co z jed-
nej strony trzeba uznać za sukces, z drugiej za straconą szansę
na awans do rozgrywek ogólnopolskich.

Maciej Dziedzic

Izo Pro Junior Cup
W sobotê 19 lutego w hali sportowej Zespo³u Szkó³ im. W³adys³awa Jagie³³y w Nie-
chobrzu, odby³y siê rozgrywki III edycji turnieju halowej pi³ki no¿nej IZO PRO JU-

NIOR CUP. Do turnieju zg³oszono 7 dru¿yn: Czarni Czudec, Start Lubenia, Jednoœæ
Niechobrz, Resovia Rzeszów, Or³y Rzeszów, Izolator Boguchwa³a oraz Herman Her-
manowa.

SKŁAD ZESPOŁU SENIOREK:

Urszula Dziadosz (kapitan)
Marlena Bać, Anna Barć, Karolina Chmiel, Beata Guzy, Anna
Janas, Sylwia Kalandyk, Alicja Marek, Bernadetta Nobis,
Anna Ogrodnik, Agnieszka Piotrowicz, Justyna Stachowicz,
Małgorzata Świątek, Gabriela Trzeciak, Natalia Warzocha,
Katarzyna Włodyga,
a tym wszystkim dowodzili grająca trener Alicja Nerc i asy-
stent Bogdan Dziedzic.

SKŁAD ZESPOŁU KADETEK:

Justyna Stachowicz (kapitan)
Weronika Barczak, Jolanta Chmaj, Karolina Chmiel, Kamila
Gola, Beata Guzy, Barbara Lewczak, Katarzyna Niedziałek,
Bernadetta Nobis, Anita Opalińska, Karolina Pałka, Patrycja
Poręba, Magdalena Stachowicz, Justyna Witek.
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POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZ-
P£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³osze-
nie faxem: 017 87 15 355.

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

NAPISZ DO NAS!!!
Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 017 87 15 355
lub zostaw w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa
12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul.
Sportowa)
6. Sklep wielobranżowy M. Gu-
bernat (ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol

MOGIELNICA
1. Sklep A. Soja

Gdzie mo¿na kupiæ „Wiadomoœci Boguchwalskie”

2. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Opalińska
2. Sklep p. Lib
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep nr 3 (GS)
5. Lokalny Ośrodek Kultury

ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NIECHOBRZ
1. Sklep „Ania”
2. Sklep „Duet”

3. Sklep „Kaja”
4. Sklep „Agat”
5. Sklep nr 1 (GS)
6. Sklep nr 8 (GS)
7. Lokalny Ośrodek Kultury

ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NOSÓWKA
1. Sklep B. Bać
2. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

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

RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzyska 1)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

W lutym odbył się turniej siatkówki o Puchar
Burmistrza, w którym udział wzięli pracownicy
oświaty z gminy Boguchwała. Do turnieju zgło-
siło się sześć drużyn, które zostały podzielone
na dwie grupy. W pierwszej znaleźli się SP Za-
rzecze, ZS Niechobrz, SPiG Boguchwała, nato-
miast w drugiej ZS Racławówka, Rodzice
z Boguchwały, SP 2 Niechobrz. W pierwszej gru-
pie najlepsza okazała się ekipa z SPiG Bogu-

Sport / Og³oszenia

chwała a w drugiej ZS Racławówka, które stoczyły walkę o zwy-
cięstwo w turnieju.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Racławówki. Or-
ganizatorem imprezy był Zarząd Oddziału ZNP w Boguchwale,
patronat honorowy sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Bogu-
chwała. Sponsorami turnieju byli: Urząd Miejski w Boguchwa-
le, Zarząd Oddziału ZNP w Boguchwale, Szkoła Podstawowa
im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, Gimnazjum im. ks.
ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale. Turniej w siatkówce
o Puchar Burmistrza odbył się po raz piąty.

Turnie j  s iatkówki

o Puchar  Burmistrza

Wspólne zdjęcie.

Zwycięska drużyna.
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LUTORY¯

Dom Kultury 17 871 10 52

Parafia 17 871 43 75

So³tys 17 871 44 04

Filia biblioteki: gbp.lutoryz@wp.pl

MOGIELNICA

Dom Kultury 17 871 19 75

Parafia 17 871 44 15

So³tys 17 871 19 32
Filia biblioteki: gbp.mogielnica@wp.pl

NIECHOBRZ

Lokalny Oœrodek Kultury „Razem” w Niecho-

brzu, Niechobrz 679, 36-047 Niechobrz,

17 85 00 992

Poczta 17 871 80 01

Oœrodek zdrowia 17 850 14 07

Parafia 17 871 80 05

So³tys 17 87 18 234
Punkt weterynaryjny 17 871 80 08

Bank Spó³dzielczy 17 871 80 20,

17 871 81 08

Filia biblioteki: gbp.niechobrz@wp.pl

NOSÓWKA

Dom Kultury 17 850 13 79

Szko³a Podstawowa 17 859 39 54

So³tys 17 871 61 95
Filia biblioteki: gbp.nosowka@wp.pl

RAC£AWÓWKA

Dom Kultury 17 871 74 08

Gimnazjum 17 871 75 65

Parafia 17 871 75 94

Poczta 17 871 75 20

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 17 871 75 70

Biblioteka 17 871 78 24

Filia biblioteki: gbp.raclawowka@wp.pl

WOLA ZG£OBIEÑSKA

Dom Kultury 17 871 64 79

Oœrodek Zdrowia 17 871 60 79

Parafia 17 871 61 74

So³tys 17 87 11 213
Filia biblioteki: gbp.wolazglobienska@wp.pl

ZARZECZE

Dom Kultury 17 871 53 58

Poczta 17 854 10 68

So³tys 17 871 12 03

Filia biblioteki: gbp.zarzecze@wp.pl

ZG£OBIEÑ

Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota”

w Zg³obniu, Zg³obieñ 71, 36-046 Zg³obieñ,

17 87 16 192

Oœrodek Zdrowia 17 850 14 14

Parafia 17 871 60 21

So³tys 17 871 60 81
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 17 871 64 30

Filia biblioteki: gbp.zglobien@wp.pl

BOGUCHWA£A

Urz¹d Miejski
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 200

Fax 17 87 55 209

e-mail: um@boguchwala.pl

www.boguchwala.pl

Rada Miejska 17 875 52 04

Miejski Zarz¹d Nieruchomoœci
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 249

Fax 17 87 55 209

Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny
Szkó³ i Placówek Oœwiatowych
ul. Doktora Tkaczowa 134

36-040 Boguchwa³a

Tel. 17 87 55 254

Fax 17 87 55 209

Gminna Biblioteka Publiczna 17 871 53 55

Miejskie Centrum Kultury 17 871 53 57

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
17 875 52 60

Gminne Biuro Pracy 17 25 00 414

Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Us³ug Wielobran¿owych GO-KOM
Biuro Obs³ugi Klienta tel. 17 870 12 14

Sekretariat tel. 17 870 12 11

fax 17 870 12 15

Poczta 17 871 42 11

Policja 17 858 33 71

alarmowy: 997

Stra¿ Miejska 17 875 52 22

Oœrodek Zdrowia (centrala) 17 871 44 44

Punkt weterynaryjny

17 871 45 81,  0602 670 139

Apteka 17 871 48 96

Przedszkole 17 871 43 30

Parafia 17 871 44 36

Przewodnicz¹cy Rady Osiedla 17 871 47 67

Bank Spó³dzielczy w Lubeni

(Filia w Boguchwale) 17 871 51 41

Bank Spó³dz. w Niechobrzu

(Filia w Boguchwale) 17 871 17 92

Prywatny Gabinet Stomatologiczny

17 779 00 89 oraz 0888 122 122

KIELANÓWKA

Dom Kultury 17 859 39 54
Parafia Kielanówka 17 859 26 36

Parafia Zabierzów 17 850 16 77

So³tys 17 859 27 85

Filia biblioteki: gbp.kielanowka@wp.pl

OŚWIATA:

Zespół Szkół w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 156
36-040 Boguchwała
Tel./Fax 17 87 14 438
e-mail: zs.boguchwala@boguchwala.pl

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel. 17 8714421, fax 17 8711606

Przedszkole Publiczne w Boguchwale
Tel. 17 871 43 30

Szkoła Podstawowa w Kielanówce
Kielanówka 111
35-106 Rzeszów
Tel. 17 85 92 634
e-mail: sp_kielanowka@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Lutoryżu
Lutoryż 432
36-040 Boguchwała
Tel. 17 87 14 132
e-mail: sp.lutoryz@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy
Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała
Tel. 17 87 15 360
e-mail sp.mogielnica@boguchwala.pl

Zespół Szkół w Niechobrzu
Niechobrz 697, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 18 007
Fax 17 87 18 226
e-mail: zs.niechobrz@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 z Przedszkolem
Niechobrz 549, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 18 224
e- mail: sp2.niechobrz@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Nosówce
Nosówka 186, 36-046 Zgłobień
Tel. 17 87 16 719
e-mail: sp.nosowka@boguchwala.pl

Zespół Szkół w Racławówce
Racławówka 215, 36-047 Niechobrz
Tel. 17 87 17 525
e-mail: sp.raclawowka@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
Wola Zgłobieńska 140, 36-046 Zgłobień
Tel. 17 87 16 027
e-mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Zarzecze 133, 36-041 Zarzecze
Tel. 17 87 11 306
e-mail: sp.zarzecze@boguchwala.pl

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu
36-046 Zgłobień
Tel. 17 85 06 575
e-mail: sp.zglobien@boguchwala.pl

Og³oszenia

Zespó³ redakcyjny: Ewa ŒLIWA, Aneta PYZA, Krzysztof PETELA
Nasza strona w Internecie: www.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. Poglą-
dy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Druk: Drukarnia „DUET”, tel. 17 87 11 281; m.michalik@drukarnia-duet.pl

Czekamy na sygna³y.

Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,

ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwa³a;

tel./fax 17 87 15 355; e-mail: gbp@boguchwala.pl
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Dzień Kobiet

Występ grupy teatralnej działającej pod kierunkiem Barbary Żak przy MCK w Boguchwale.
Duet akordeonowy - Zbigniew
Stojek, Daniel Salamon.

Dzień KobietDzień Kobiet
w Miejskim Centrum

Kultury w Boguchwale

Europejskie letnie igrzyska olimpiad specyjalnych
- Warszawa 2010 - zabezpieczenie imprezy

STRZELEC w Gimnazjum w Boguchwale

Na y.strzelnic

Z .dowództwem StrzelcaPamiątka .z Warszawy

Z .ajęcia w szkole



Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŒCI

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPO£ECZNY

UNIA EUROPEJSKA

Projekt wsp finansowany przez Uni Europejsk ze rodk w Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX. Rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach,
Dzia anie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

ół ę ą Ś ó ł ó ł
ł ł

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała informuje o trwającym
od 01.02.2011 r. do 30.06.2011 r. w ramach konkursu 17/POKL/9.5/2010 projekcie

„Uczymy się razem”.

Projekt przewiduje udział 220 osób mieszkających na terenie Gminy Boguchwała, w tym:
dzieci w wieku 5-6 lat oraz rodziców dzieci mających kłopoty zdrowotne i żywieniowe, ale także tych, którzy chcą się

nauczyć lepiej dbać o zdrowie swojego dziecka oraz wspólnie spędzać wolny czas poprzez edukację.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 160 dzieci oraz 60 rodziców w zakresie zdrowego
żywienia, zachowań proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dziećmi.

1. „Zajęcia przyrodnicze i proekologiczne dla dzieci” odbywają się we wszystkich punktach przedszkolnych
prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała (Lutoryż, Racławówka, Nosówka,
Zgłobień, Niechobrz) oraz w Przedszkolu w Kielanówce i Przedszkolu Publicznym w Boguchwale. Dzięki
wykwalifikowanej kadrze trenerskiej, która opracowała wspólny program pt. „Mały Odkrywca” dzieci miały okazję
dotychczas dowiedzieć się: „Gdzie jest powietrze?”; „Jakie powietrze co potrafi?”; „Co to jest dźwięk” i zabawy
z dźwiękami oraz o „Magicznej wodzie”. Stosowaną a zarazem najciekawszą dla dzieci metodą przekazywania
informacji jest obserwacja zjawisk i eksperymentów z użyciem szerokiej gamy materiałów do zajęć zapewnionych
dzięki projektowi. Dzieci podczas spotkań otrzymują poczęstunek w postaci owoców i soczków. Zajęcia bardzo
przypadły do gustu „małym odkrywcom” działając proekologicznie na ich bujną dziecięcą wyobraźnię.

2. „Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla rodziców” prowadzona jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych
w dwóch przedszkolach wyposażonych w zaplecze kuchenne tj. Zgłobniu i Boguchwale. W marcu Uczestnicy
zapoznani zostali z ogólną tematyką zdrowego żywienia oraz z zagadnieniem występowania białka w jadłospisie. Na
bazie zakupionych w ramach projektu artykułów żywnościowych wg przepisu i pod okiem doświadczonego trenera
przygotowano i degustowano zdrowe dania, m.in.: krem brokułowy z żółtym serem i bitą śmietaną, makaron ze
szpinakiem oraz sosem estragonowym, roladki drobiowe, kluski śląskie z sosem mleczno-waniliowym, kotleciki z jaj,
zapiekana ryba w porach. Rodzicom biorącym udział w zajęciach zapewniono poczęstunek.

3. „Edukacja artystyczna dla dzieci i rodziców” obejmuje wspólne zajęcia rodzica z dzieckiem, które odbywają się także
w przedszkolach w Boguchwale i Zgłobniu. Głównym celem spotkań jest dostarczenie pomysłów rodzicom i dzieciom
na wesołe i ciekawe spędzanie wolnego czasu, mobilizowanie rodziców do udzielania wsparcia własnemu dziecku
poprzez organizowanie wspólnych zabaw, uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości - na światło,
barwę, linię, fakturę, ruch i przestrzeń co stwarza możliwość pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuką.
Realizując w/w założenia w miesiącu marcu uczestnicy zajęć mieli okazję poznać zabawy integracyjne, wykonać
wizytówki z imieniem dla dziecka, bawić się w „papierowe czary” z zastosowaniem różnych form papieru, wykonać
stroje m.in. z gazet, przedstawić swój nastrój ozdabiając baloniki wycinanką z papieru samoprzylepnego. W ramach
zajęć uczestnicy korzystają z przygotowanego poczęstunku oraz zapewnionych materiałów do wykonywania
kolejnych ciekawych inspiracji artystycznych.

Działając w myśl założonego celu począwszy od marca rozpoczęto cykl zaplanowanych w projekcie spotkań:

Gabinet kosmetyczny MagdaGabinet kosmetyczny Magda
zabiegi pielęgnacyjne
czyszczenie twarzy
depilację woskiem
hennę i regulację
manicure
tipsy
trwała depilacja
zamykanie naczynek

tel. kom. 507 109 675
tel. 17  871 41 71
tel. kom. 507 109 675
tel. 17  871 41 71

Boguchwała,
Pawilon Handlowy „GS”
Boguchwała,
Pawilon Handlowy „GS” O
f
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Więcej informacji o projekcie na stronie:

ul. Dr Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
tel. 17 8755 254 lub 668 144 855

www.uczymysierazem.boguchwala.pl

www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała


