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2Od redakcji

          1, 2 – Zajęcia zorganizowane przez Zespół Szkół  
                    w Racławówce
              3 – Zabawa karnawałowa z wodzirejem  
                    w Kielanówce
              4 – Zajęcia ruchowe w Kielanówce
              5 – Warsztaty plastyczne w Oddziale dla Dzieci 
                    i Młodzieży w Boguchwale
              6 – Gry edukacyjne – filia w Mogielnicy
              7 – Uczestniczki konkursu plastycznego – filia 
                    w Racławówce
              8 – Konkurs pięknego czytania - filia w Nosówce
  9, 10, 11 – Ferie z Lokalnym Ośrodku Kultury 
                  „Wspólnota” w Zgłobniu
      12, 13 – Ferie w Miejskim Centrum Kultury 
                    w Boguchwale
14, 15, 16 – Koncert kolęd zespołu New Life
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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. Gubernat
(ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” - J. Bogusz
10. Sklep Juropol
MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury
LUTORYŻ
1. Sklep p. Lib
2. Lokalny Ośrodek Kultury
3. Sklep nr 3 (GS)
4. Lokalny Ośrodek Kultury
ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
 NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)

Gdzie można otrzymać bezpłatnie  
„Wiadomości Boguchwalskie”

5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury
ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko kolo LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury
RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep p. Dominika Książek
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)

Urząd Miejski w Boguchwale Gminna Biblio-
teka Publiczna w Boguchwale oraz wszystkie 
jej filie na terenie Gminy Boguchwała

GS - placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale
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Relacja z sesji

Obrady	Sesji	Rady	Miasta	rozpoczęły	się	od	wręczenia	Pio-
trowi	Bednarskiemu	zaświadczenia	o	wyborze	na	Radnego	
Rady	 Miejskiej	 oraz	 odebrania	 od	 niego	 ślubowania.	 Piotr	
Bednarski	zastąpił	zmarłego	Stanisława	Macieja.	Jako	radny	
wszedł	w	skład	Komisji	Budżetu	i	Rozwoju	Gospodarczego.
Najważniejszym	 punktem	 obrad	 sesji	 było	 uchwale-

nie	budżet	gminy	na	rok	2014.	Burmistrz	Wiesław	Dronka	 
w	uzasadnieniu	określił	budżet	jako	prorozwojowy.	Co	warte	
podkreślenia,	do	projektu	budżetu	radni	nie	zgłosili	żadnych	
poprawek,	a	uchwałę	przyjęto	jednogłośnie.	

Więcej informacji o budżecie na str. 6.

Na	sesji	radni	przyjęli	uchwały	dotyczące:
1.	 Zmiany	składów	osobowych		w	stałych	komisji	Rady	
2.	 Uchwalenie	budżetu	gminy	na	2014	rok
3.	 Uchwalenie	wieloletniej	prognozy	finansowej
4.	 Podwyższenie	kapitału	zakładowego	Centrum	Promocji	Spor-
tu	i	Oświaty	Gminy	Boguchwała	na	2014	rok

5.	 Udzielenie	pożyczki	dla	TBS
6.	 Uchwalenie	wydatków,	które	nie	wygasają	z	upływem	roku	
2013

7.	 Zmiany	w	budżecie	na	2013	rok
8.	 Uchwalenie	zmian	w	wieloletniej	prognozie	finansowej
9.	 Zatwierdzenie	 taryfy	 opłat	 związanej	 dostarczeniem	 wody	 
i	odprowadzeniem	ścieków

10.Uchwalenie	Gminnego	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywa-
nia	Problemów	Alkoholowych

19 grudnia 2013 r. XLVI Sesja Rady Miejskiej 
w Boguchwale  

Istotną	 uchwałą	 podję-
tą	 przez	 Radnych	 na	 se-
sji	była	uchwała	dotycząca	
utworzenia	 w	 Mogielnicy	
Oddziałów	 zamiejscowych	
Przedszkola	Publicznego	w	
Boguchwale.	 Utworzenie	
oddziałów	 zamiejscowych	
wiązałoby	 się	 z	 jednocze-
snym	zamiarem	likwidacji	w/w	Oddziału,	który	obecnie	mie-
ści	się	w	Szkole	Podstawowej	w	Mogielnicy.	Zmiany	te	mają	
spowodować,	iż	powstanie	więcej	miejsc	dla	dzieci	w	przed-
szkolu,	a	rodzice	nie	będą	musieli	ich	dowozić	do	Przedszko-
la	Publicznego	w	Boguchwale.		
Na	sesji	radni	przyjęli	uchwały	dotyczące:		

1.	 Wyrażenie	 zgody	 na	 nabycie	 nieruchomości	 położonej	 
w	Boguchwale,				

2.	 Nabycie	działki	na	rzecz	gminy	położonej	w	Nosówce,				
3.	 Uchwalenie	planu	modernizacji	i	remontów	urządzeń	wo-
dociągowych	i	urządzeń	kanalizacyjnych,				

4.	 O	zamiarze	likwidacji	Oddziału	Przedszkolnego	w	Szkole	
Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Mogielnicy,				

5.	 Utworzenie	w	Mogielnicy	oddziałów	zamiejscowych	Przed-
szkola	Publicznego	w	Boguchwale,				

6.	 Ustalenie	 nieodpłatnej	 pomocy	 oraz	 określenia	 zasad	
zwrotu	wydatków	poniesionych	przez	gminę	za	dożywia-
nie	realizowane	w	ramach	programu	wieloletniego	,,Po-
moc	państwa	w	zakresie	dożywiania’’.				

7.	 Udzielenie	pożyczki	dla	GO-KOM,				
8.	 Zmiany	budżetu,			
9.	 Zasady	 udzielania	 bonifikaty	 za	 przekształcenie	 prawa	
wieczystego,				

10.Upoważnienie	 Dyrektora	 Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej.

9 stycznia 2014 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej  
w Boguchwale

10.01	-	spotkanie	z	Marszałkiem	Wojewódz-
twa	Podkarpackiego	w	sprawie	omówienia	kry-
terium	 kwalifikowania	 projektów	 do	 realizacji	 
w	 formule	 Zintegrowanych	 Inwestycji	 Teryto-
rialnych	 dla	 Rzeszowskiego	 Obszaru	 Funkcjo-
nalnego.

10.01	 -	 Noworoczne	 spotkanie	 samorzą-
dowców	 w	 Filharmonii	 Podkarpackiej.	 W	 spo-
tkaniu	 wzięli	 udział	 wójtowie,	 burmistrzowie,	
prezydenci	 miast,	 starostowie,	 radni	 sejmiku	
województwa,	 radni	powiatowi	 i	gminni,	dusz-
pasterze	 wraz	 z	 ks.	 bp.	 Janem	Wątrobą	 oraz	
Wojewoda	 Podkarpacki	 Małgorzata	 Chomycz-
Śmigielska	 i	 Marszałek	 Województwa	 Włady-
sław	Ortyl.

13.01	-	spotkanie	dotyczące	służby	zdrowia	
na	 terenie	 Gminy	 Boguchwała.	 W	 spotkaniu,	
które	odbyło	się	w	Gminnej	Bibliotece	Publicz-
nej	w	Boguchwale,	wzięli	udział	poseł	na	Sejm	
Stanisław	Ożóg,	Starosta	Rzeszowski	Józef	Jo-
dłowski	 oraz	 dyrektor	 ZOZ	 nr	 2	 w	 Rzeszowie	
Aleksander Panek.

14.01	 -	 posiedzenie	Zarządu	Stowarzysze-
nia	 Samorządów	 Terytorialnych	 „Aglomeracja	
Rzeszowska”.

14.01	 -	 spotkanie	 z	Wojewodą	Małgorzatą	
Chomycz-Śmigielską	w	sprawie	Rzeszowskiego	
Obszaru	Metropolitalnego	oraz	poszerzenia	gra-
nic Rzeszowa.

19.01	 -	 konferencja	 samorządowa	 i	 Spo-
tkanie	Noworoczne	w	Filharmonii	Podkarpackiej	 
w	 Rzeszowie,	 zorganizowane	 przez	 wicemar-
szałka	Sejmu	RP	Marka	Kuchcińskiego.	

21.01 - spotkanie z przedstawicielami Rze-
szowskiego	Towarzystwa	Pomocy	św.	Brata	Al-
berta	w	sprawie	współpracy	Towarzystwa	z	Gmi-
ną	Boguchwała.

21.01	 -	 posiedzenie	 Rady	 Lokalnej	 Grupy	
Działania	 „Trygon	 -	Rozwój	 i	 Innowacja”	doty-
czące	m.in.	podjęcia	uchwał	w	sprawie	ustalenia	
listy	operacji	wybranych	do	finansowania	w	ra-
mach	działań	„Odnowa	i	rozwój	wsi”	oraz	dzia-
łań	„małe	projekty”.

22.01	 -	 spotkanie	 z	 Marszałkiem	 Woje-
wództwa	Podkarpackiego	w	sprawie	omówienia	
zmian	do	założeń	strategii	Zintegrowanych	In-
westycji	Terytorialnych	dla	Rzeszowskiego	Ob-
szaru	Funkcjonalnego.

23.01	 -	Zgromadzenie	Związku	Gmin	Pod-
karpacka	Komunikacja	Samochodowa	dotyczą-
ce	m.in.	uchwalenie	budżetu.

30.01	 -	spotkanie	z	Wiesławem	Kaczorem,	
dyrektorem	rzeszowskiego	oddziału	Generalnej	
Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad,	dotyczące	
planowanego	remontu	drogi	krajowej	nr	9,	bu-
dowy	zjazdu	do	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej	
w	Boguchwale	oraz	budowy	chodników	w	Luto-
ryżu	i	Zarzeczu

31.01	-	spotkanie	z	dyrektorem	Podkarpac-
kiego	 Ośrodka	 Doradztwa	 Rolniczego	 Jerzym	
Jakubcem	 dotyczące	 przekazania	 terenu	 „sta-
wiska”	Gminie	Boguchwała.

Z Kalendarza 
Burmistrza...
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Projekt
Całkowity	koszt	realizacji	zadania	to	prawie	50	tys.	zł,	z	czego	ponad	28	tys.	zł	stanowiła	dotacja	WFOŚiGW.
W	 ramach	 projektu	 zakupiono	 sprzęt	 badawczy,	m.in.	mikroskop	 z	 kamerą	 USB,	 stację	meteorologiczną	 

z	oprzyrządowaniem,	lornetki,	lupy,	zestawy	doświadczalne	i	demonstracyjne,	a	także	sprzęt	komputerowy,	biu-
rowy	i	wyposażenie	meblowe.	
W	nowoutworzonej	pracowni	realizowany	będzie	program	mający	na	celu	propagowanie	odpowiednich	po-

staw	dotyczących	dbałości	o	środowisko	naturalne	poprzez	zapoznanie	z	zależnościami	zachodzącymi	między	
organizmem	a	środowiskiem	oraz	między	skutkami	oddziaływania	człowieka	na	przyrodę.	Dzięki	realizacji	przed-
sięwzięcia	uczniowie	będą	mogli	przygotowywać,	przeprowadzać	 i	 analizować	doświadczenia,	dokonywać	ob-
serwacji,	badań	składu	chemicznego	i	biologicznego	gleby,	wody	i	powietrza,	przeprowadzać	analizy	dotyczące	
biodegradacji	odpadów.

   tekst UM, fot. SP Mogielnica

Nowa eko-pracownia 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zrealizowano projekt „Akademia Odpadowa - pracownia przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy”.

Projekt polegał na za-
planowaniu i utworzeniu 
szkolnej pracowni ekolo-
giczno-przyrodniczej wraz  
z programem edukacyj-
nym adresowanym do dzie-
ci i młodzieży. Jego realiza-
cja stanowi uatrakcyjnienie 
procesu kształcenia, umoż-
liwia podniesienie pozio-
mu wiedzy uczniów z za-

kresu ochrony środowiska 
oraz kształtowanie postaw 
proekologicznych. Sięgnię-
cie po środki z WFOŚiGW  
i powstanie tej pięknej pra-
cowni było możliwe dzięki 
bardzo dobrej współpracy 
wielu osób, za co serdecz-
nie dziękuję	-	wyjaśnia	za-
stępca	 burmistrza	 Piotr	
Klimczak.

Plan remontu
Prace	 remontowo-adaptacyjne	w	budynku	Komisaria-
tu	Policji	w	Boguchwale	rozpoczęły	się	we	wrześniu	ub.	
roku.	Zgodnie	z	projektem	budynek	komisariatu	o	po-
wierzchni	użytkowej	400	m2	 i	kubaturze	1177	m3 zo-
stanie	całkowicie	przebudowany.	W	ten	sposób	powsta-
ną	przestronne,	 funkcjonalne	pomieszczenia	biurowe,	
poczekalnia	 dla	 interesantów,	 sala	 odpraw,	 pomiesz-
czenia	 socjalne,	 szatnie	 dla	 funkcjonariuszy,	 garaż	 
a	wszystko	będzie	dostosowane	do	obecnie	panujących	
standardów.	Zmiana	wejścia	do	budynku	będzie	także	
dostosowana	do	potrzeb	osób	niepełnosprawnych.	
		Remont	obejmie	również	wykonanie	instalacji	wod-

no-kanalizacyjnej,	centralnego	ogrzewania,	wentylacji,	
instalacji	elektrycznej,	sieci	strukturalnej.	Na	zewnątrz	
budynku	planowane	są	prace	związane	z	budową	pla-
cu	 postojowego,	 chodnika,	 ogrodzenia,	 odwodnienia	
terenu	 i	 oświetlenia.	 Między	 budynkiem	 komisariatu	 
i	urzędu	miejskiego	przebudowana	zostanie	droga	we-
wnętrzna	usprawniająca	dojazd	do	parkingu.	Zadanie	
to	 podobnie	 jak	 wydatki	 związane	 z	 wyposażeniem	
tego	obiektu	w	sprzęt	kwatermistrzowski	i	biurowy	zo-
staną	sfinansowane	przez	samorząd	gminny.

UM

Gruntowny remont Komisariatu Policji w Boguchwale
Trwają prace remontowe związane z gruntowną przebudową budynku Komisariatu Policji w Bogu-
chwale. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Wartość prac wyniesie 1 mln zł. 
Gmina Boguchwała wsparła tę inwestycję przekazując środki finansowe na wykonanie projektu archi-
tektoniczno-budowlanego remontowanego obiektu.

Zdaniem	zastępcy	burmistrza	Piotra	Klimczaka:	 „o moż-
liwość przeprowadzenia kompleksowego remontu budyn-
ku komisariatu, kierownictwo komisariatu i władze gminy 
zabiegały kilka lat, gdyż inwestycja ta wiąże się z dużymi 
nakładami finansowymi z budżetu państwa. Podjęte sta-
rania opłaciły się i wkrótce należy spodziewać radykalnej 
poprawy warunków pracy 
policjantów i przyjmowania 
obywateli. Powinno to skut-
kować poprawą szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa. 

Nowoczesny, 
e s t e t y c z -
ny budynek 
komisariatu 
poprawi wi-
zerunek na-
szego mia-
sta”.
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Budżet Gminy Boguchwała 2014

- To w głównej mierze pie-
niądze z Unii Europejskiej 
-	 tłumaczy	 Burmistrz	 Bo-
guchwały	 Wiesław	 Dronka.	
- W porównaniu z zeszłym 
rokiem dochody z podatków 
niemal się nie zmieniły. 
Dochody	 gminy	 wynio-

są	 więc,	 według	 prognoz,	
56	 363	 684	 zł,	 a	 wydatki	
57	588	339,78	zł.	Z	sumy	tej	
kwota	16	336	757	zł	 zosta-
nie	przeznaczona	na	wydat-
ki	 majątkowe,	 czyli	 przede	
wszystkim	 inwestycje,	 co	
stanowi	 28%	 ogólnych	 wy-
datków.

Tak skonstruowany bu-
dżet pozwoli funkcjonować 
samorządowi oraz wszyst-
kim naszym jednostkom na 
wysokim poziomie - dodaje 
Burmistrz. – Różnica pomię-
dzy dochodami bieżącymi, a wydat-
kami bieżącymi, nazywana nadwyżką 
bieżącą wynosi blisko 5,8 mln zł i sta-
nowi własny potencjał inwestycyjny 
gminy. Zabezpieczone środki pozwo-
lą zakończyć realizowane projekty 
oraz rozpocząć kolejne.
Na	 co	 dokładnie	 zostaną	 rozdy-

sponowane	fundusze?	Znaczna	część	
przypadnie	 na	 transport	 i	 łączność	
oraz	drogi	ponad	4	196	891	zł.	Koszt	
remontów	i	modernizacji	dróg	to	bli-
sko	3	mln	zł.	
Na	 ochronę	 środowiska	 i	 gospo-

darkę	komunalną	przypadnie	10	642	

Nasze dochody, nasze wydatki

Budżet na rok 2014 będzie jednym z najwyższych w historii Gminy Boguchwała. W porównaniu  
z poprzednim rokiem dochody wzrosły o niemal 7 milionów złotych, do ponad 56 milionów, co daje 
doskonały wynik.

450	zł,	w	tym	1	173	000	zł	na	funk-
cjonowanie	systemu	gospodarowania	
odpadami	 komunalnymi	 oraz	 5	 986	
138	 zł	 na	 największą	 inwestycję	 
w	bieżącym	roku	-	budowę	miejskiego	
rynku	 w	 Boguchwale.	 Ponadto	 kon-
tynuowane	 będą	 inwestycje	 budow-
lane	 w	 Mogielnicy	 (budynek	 wielo-
funkcyjny	na	stadionie),	Racławówce	 
i	Lutoryżu	(domy	ludowe).
Aż	20	982	538	zł,	w	tym	5	371	097	

zł	środków	własnych,	przeznaczonych	
zostanie	 na	 oświatę	 i	 wychowanie.	
Dzięki	tym	środkom	gmina	zabezpie-
cza	 na	 wysokim	 poziomie	 potrzeby	

edukacji	 dzieci	 i	 młodzieży.	
W	2014	roku	kontynuowane	
będą	inwestycje	-	rozbudowa	
kompleksu	szkolnego	w	Nie-
chobrzu,	przebudowa	Przed-
szkola	 Publicznego	 w	 Bogu-
chwale	 oraz	 budowa	 placu	
zabaw	przy	ZS	w	Kielanów-
ce.	 Modernizacja	 placówek	
oświatowych	 pochłonie	 po-
nad	2	mln	zł.

Ponad 2 mln zł wyniosą 
koszty obsługi długu publicz-
nego i poręczeń. Z sumy tej 
800 000 zł stanowi rezerwa 
zabezpieczona z tytułu porę-
czeń udzielanych przez gmi-
nę, a 1,3 mln odsetki i pro-
wizje od zaciągniętego długu 
–	 wyjaśnia	 Skarbnik	 Gminy	
Agnieszka	Guzek.
Wydatki	na	administrację	

publiczną,	w	tym	funkcjono-
wanie	 Urzędu	 Miejskiego,	 pozostały	
na	poziomie	roku	2013.	Dużą	pozycją	
w	naszym	budżecie	są	wydatki	zwią-
zane	z	szeroko	pojętą	pomocą	i	poli-
tyką	społeczną.	Kwota	przeznaczona	
na	ten	cel	 to	8	397	530	zł,	z	czego	
1	168	989	zł	stanowią	środki	własne	
gminy.	 Oprócz	 ustawowych	 zadań	
realizowanych	 przez	 MOPS	 tj.	 wy-
płat	zasiłków,	świadczeń	 i	dodatków	
mieszkaniowych,	nasz	samorząd	bę-
dzie	 realizował	 projekt	 pn.	 „Wyrów-
nywanie	 szans	 mieszkańców	 Gminy	
Boguchwała	 oraz	 przeciwdziałanie	
wykluczeniu	cyfrowemu”	współfinan-

Wiadomości samorządowe
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sowanego	 ze	 środków	 europejskich	
na	ogólną	kwotę	1	732	200	zł.
Kultura	 i	 ochrona	 dziedzictwa	

narodowego	 to	 kolejna	 ważna	 	 po-
zycja	 w	 kwocie	 1	 953	 789	 zł.	 Za-
wierają	 się	w	 niej	m.in.	wydatki	 na	
działalność	 gminnych	 instytucji	 kul-
tury	 -	 blisko	 1	 500	 000	 zł,	 dotacje	
na	 remonty	 zabytkowych	 kościołów	
-	90	000	zł,	dotacje	dla	stowarzyszeń	
-	 40	 000	 zł,	 oraz	 środki	 na	 remont	 
i	zakup	wyposażenia	Gminnej	Biblio-
teki	Publicznej	w	wysokości	287	289	
zł.	W	dziale	kultura	fizyczna	 i	sport,	 
na	 ogólną	 kwotę	 2	 023	 395	 zł,	 zo-
stały	 zaplanowane	m.in.	wydatki	na	
budowę	 budynku	 wielofunkcyjnego	

w	Mogielnicy	646	172	zł,	przebudo-
wę	basenów	800	000	zł,	jak	również	
na	 dotacje	 dla	 klubów	 sportowych	 
w	wysokości	250	000	zł	oraz	utrzy-
manie	i	remonty	infrastruktury	spor-
towej.
W	 tegorocznym	 budżecie	 zapla-

nowano	blisko	638	tys.	zł	na	bezpie-
czeństwo	publiczne	i	ochronę	przeciw-
pożarową.	Ponad	257	tys.	zł	zostanie		
przeznaczonych	 na	 funkcjonowanie	
oraz	 doposażenie	 w	 nowoczesny	
sprzęt	jednostek	ochotniczych	straży	
pożarnych.	Między	budynkiem	komi-
sariatu	 i	 urzędu	miejskiego	 przebu-
dowana	 zostanie	 droga	 wewnętrzna	
usprawniająca	 dojazd	 do	 parkingu.	

DOCHODY WŁASNE
PIT 10 827 298 zł 
podatek od nieruchomości 5 313 000 zł 
podatek rolny 1 232 000 zł 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 173 000 zł 
podatek od czynności cywilnoprawnych 502 500 zł 
najem i dzierżawa 497 000 zł 
CIT 400 000 zł 
pozostałe dochody 364 000 zł 
podatek od środków transportowych 262 000 zł 
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000 zł 
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000 zł 
wieczyste użytkowanie 154 000 zł 
opłaty za media 57 600 zł 
opłaty za przedszkole od 6-tej godz. (1zł/godz.) 57 000 zł 
podatek od spadków i darowizn 50 000 zł 
opłata skarbowa 45 000 zł 
inne opłaty 44 500 zł 
podatek leśny  24 600 zł 
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000 zł 
podatek z karty podatkowej 10 000 zł 
opłaty za usługi opiekuńcze 10 000 zł 
opłata lokalna 2 000 zł 
wpływy z opłaty produktowej 1 628 zł 

Na	ten	cel	oraz	na	zakup	wyposaże-
nia	Posterunku	Policji	w	Boguchwale	
przeznaczonych	zostanie	110	000	zł.	
Na	poprawę	bezpieczeństwa	na	tere-
nie	gminy	oraz	funkcjonowanie	Stra-
ży	Miejskiej,	z	budżetu	wydatkowane	
zostanie	prawie		265	tys.	zł.
Dochody	gminy	w	2014	roku	pro-

gnozowane	są	na	ponad	56	mln	zł.	Na	
tą	sumę	składają	się	dochody	bieżą-
ce	gminy	w	wysokości	47	mln	zł	oraz	
dochody	majątkowe	w	wysokości	9,3	
mln	zł.
W	 skali	 całego	 budżetu	 docho-

dy	 własne	 zaplanowano	 na	 pozio-
mie	 21,9	 mln.	 Kwotę	 tą	 stanowią	
wpływy	 z	 podatków	 i	 opłat	 lokal-
nych,	 udziału	w	 PIT	 i	 CIT	 oraz	 naj-
mu	i	dzierżawy.	Udział	we	wpływach	 
z	 podatku	 dochodowego	 od	 osób	
prawnych(CIT),	posiadających	siedzi-
bę	na	obszarze	gminy	wynosi	6,71%.		
Udział	 we	 wpływach	 z	 podatku	 do-
chodowego	od	osób	fizycznych	(PIT)	
został	oszacowany	na	podstawie	pro-
gnozy	 Ministra	 Finansów	 i	 kształtu-
je	 się	 na	 poziomie	 37,53%	 ogólnej	
kwoty	 wpływów	 z	 tego	 podatku	 do	
budżetu	państwa.	
Pozostałe	 dochody	 to	 m.in.	 sub-

wencje	-	ponad	18	mln	(oświatowa,	
wyrównawcza),	 dotacje	 z	 budżetu	
państwa	 -	 ponad	 6	 mln	 (przezna-
czone	 na	 zadania	 własne	 i	 zlecone	
gminy), dotacje	 i	 środki	 na	 zadania	
współfinansowane	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	w	wysokości	9,6	mln	zł,	
w	tym	ponad	4,8	mln	zł	przeznaczo-
nych	 na	 największą	 tegoroczną	 in-
westycję	-	budowę	miejskiego	rynku	 
w	Boguchwale.

Wiadomości samorządowe
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Projekt	obejmie	kompleksową	prze-
budowę	terenu	byłego	gospodarstwa	
rolnego.	 Centralny	 punkt	 nowego	
rynku	-	zabytkowy	spichlerz	-	zosta-
nie	poddany	remontowi.	Oprócz	po-
prawy	 estetyki	 zewnętrznej	 budyn-
ku,	 wykonane	 zostaną	 niezbędne	
prace	konstrukcyjne,	m.in.:	wymia-
na	 dachu,	 wzmocnienie	 budynku,	
wykonanie	docieplenia	 ścian	 funda-
mentowych,	montaż	 stolarki	 okien-
nej	i	drzwi	zewnętrznych.
Wokół	budynku	powstaną	zieleń-

ce,	a	rynek	otrzyma	nową	nawierzch-
nię	wykonaną	z	kostki	brukowej.	Po	
stronie	 wschodniej	 placu	 powsta-
nie	wielostanowiskowy	parking	oraz	
dojazd	łączący	ul.	Akacjową	z	tere-
nem	 spacerowym	 znajdującym	 się	
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	zespo-
łu	pałacowo-parkowego.	Mieszkańcy	 
z	 dziećmi	 będą	 mogli	 skorzystać	 
z	 nowego	 placu	 zabaw	 oraz	 terenu	
wypoczynkowego	 znajdującego	 się	
na	„stawisku”.

Rusza budowa miejskiego rynku
Po sześciu latach od nadania Boguchwale praw miejskich rusza jedna z największych inwestycji w historii 
gminy. Działania samorządu, a w szczególności Burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki, doprowadziły  
do pozyskania środków finansowych na budowę miejskiego rynku w Boguchwale.

Co dodatkowego 
w projekcie
Remontem	 zostanie	 objęty	 tak-

że	dawny	budynek	biurowo-warszta-
towy,	 gdzie	 przebudowana	 zostanie	
część	 piętrowa	 budynku,	wykonana	
nowa elewacja i docieplenie. Kom-
pleksowy	 remont	 wnętrza	 obiektu	
obejmie	 również	wymianę	 instalacji	
centralnego	 ogrzewania,	 elektrycz-
nej,	wodno-kanalizacyjnej	oraz	mon-
tażu	instalacji	gazu	i	wentylacji.	Pro-
jektowana	 powierzchnia	 użytkowa	
wyniesie	ponad	1242	m²	 i	 zostanie	
przeznaczona	 m.in.	 na	 organizację	
wystaw	lub	imprez	kulturalnych.
Prace	 na	 miejskim	 rynku	 sku-

pią	 się	 także	 na	 modernizacji	 sieci	

kanalizacyjnej,	 deszczowej,	 wodo-
ciągowej,	 gazowej,	 energetycznej	
i	 teletechnicznej	 oraz	 na	 nowym	
oświetleniu	terenu.

Wykonawca
Wykonawcą	 prac	 będzie	 wyło-

niona	 w	 ramach	 przetargu	 firma	
ERBUD	 Rzeszów	 Sp.	 z	 o.o.	 Umo-
wa	z	wykonawca	została	podpisana	
dnia	 29	 stycznia	 br.	 przez	 dyrekto-
ra	ds.	realizacji	projektów	Krzyszto-
fa	 Gawła	 oraz	 zastępcę	 burmistrza	
Piotra	 Klimczaka	 i	 skarbnika	 gminy	
Agnieszkę	Guzek.	Koszt	inwestycji	to	
7	356	285,61,	z	czego	85%	stano-
wi	dofinansowanie	Unii	Europejskiej.	
Zakończenie	prac	planuje	się	na	gru-
dzień	2014	roku.
	 	 	 	 UM

Wiadomości samorządowe/Informacje

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
na terenie Gminy Boguchwała w 2014 roku
OPŁATY
W	roku	2014	stawki	opłat	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	pozostaną	na	dotychczasowym	poziomie.

Gospodarstwa jednorodzinne, które prowadzą 
segregację odpadów: 

wielkość gospodarstwa wysokość  
miesięcznej opłaty

mikro	-	1	osoba 12	zł
małe	-	2-4	osób 19	zł

średnie	-	5-10	osób 27	zł
duże	-	więcej	niż	10	osób 46	zł

Gospodarstwa jednorodzinne, które nie 
prowadzą segregacji odpadów:

wielkość gospodarstwa wysokość 
miesięcznej opłaty

mikro	-	1	osoba 24	zł
małe	-	2-4	osób 38	zł

średnie	-	5-10	osób 54	zł
duże	-	więcej	niż	10	osób 92	zł
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Spółdzielnie mieszkaniowe, 
których mieszkańcy prowadzą 
segregację odpadów: 6,5 zł od 
osoby za miesiąc

Spółdzielnie mieszkaniowe, 
których mieszkańcy nie prowa-
dzą segregacji odpadów: 9,5 zł 
od osoby za miesiąc

Opłaty	 można	 uiszczać	 gotów-
ką	w	kasie	Urzędu	Miejskiego	w	Bo-
guchwale,	przelewem	na	konto	oraz	 
u	inkasentów-sołtysów.	

TERMINY I MIEJSCA
Terminy	odbioru	odpadów	od	go-

spodarstw	można	odnaleźć	na	stro-
nie internetowej www.boguchwa-
la.pl.
Terminy	 rozdawania	 worków	 na	

odpady	 komunalne	 i	 posegregowa-
ne:	 Boguchwała,	 ul.	 Tkaczowa	 146	
(budynek	 PODR),	 poniedziałek-pią-
tek	 -	 7:00-15:00,	 wtorek	 -	 7:00-
16:00.	 Dodatkowo	 w	 każdej	 miej-
scowości	 przeprowadzona	 zostanie	
dystrybucja	worków,	która	odbędzie	
się	w	dwóch	turach.
W	 Punkcie	 Selektywnej	 Zbiór-

ki	Odpadów	Komunalnych	(PSZOK),	
zlokalizowanym	w	Boguchwale	przy	
ul.	Kwiatkowskiego	2	(dawna	ul.	Aka-
cjowa	38),	odbierane	są	następujące	

odpady	 zebrane	 selektywnie	 i	 do-
starczone	przez	właścicieli	nierucho-
mości:	 papier,	 tworzywa	 sztuczne,	
metale,	opakowania	wielomateriało-
we,	odpady	ulegające	biodegradacji,	
odpady	 zielone,	 tekstylia,	 przeter-
minowane	 leki	 i	 chemikalia,	 zużyte	
baterie	i	akumulatory,	zużyty	sprzęt	
elektryczny	 i	 elektroniczny,	 meble	 
i	inne	odpady	wielkogabarytowe,	od-
pady	budowlane	 rozbiórkowe,	 szkło	
okienne,	 zużyte	 opony,	 zimne	 po-
pioły,	 styropiany	 budowlane	 i	 opa-
kowaniowe.	 Godziny	 przyjmowania	
odpadów:	 sobota	 8:00-16:00.	 Do-
datkowo	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny	 
i	elektroniczny	zbierany	jest	przez	fir-
mę	R-Stal	Kamerduła,	Olszewski	Sp.	
J.	mieszczącą	się	w	Boguchwale,	ul.	
Przemysłowej	 4.	 Godziny	 przyjmo-
wania	odpadów:	poniedziałek-piątek	
7:30-17:00,	sobota	7:30-14:00.
Istnieje	możliwość	zakupu	dodat-

kowego	worka	na	popioły	palenisko-
we.	 Worki	 dostępne	 są	 w	 siedzibie	
firmy	realizującej	usługę	odbioru	od-
padów	komunalnych.	Odbiór	popiołu	
realizowany	będzie	w	dniach	odbio-
ru	 odpadów	 segregowanych.	 Popiół	
można	również	oddać	w	PSZOK,	bez	
ponoszenia	dodatkowej	opłaty.
W	 2014	 roku	 na	 terenie	 Gminy	

Boguchwała	zostanie	przeprowadzo-

na	 zbiórka	 odpadów	 wielkogabary-
towych.	 Podczas	 zbiórki	 odbierany	
będzie:	zużyty	sprzęt	gospodarstwa	
domowego	 (lodówki,	 pralki,	 odku-
rzacze,	 kuchenki	 itp.),	 sprzęt	 elek-
troniczny	 (telewizory,	 radia,	 kom-
putery	 itp.),	 stare	 meble,	 dywany,	
wykładziny	itp.,	zużyte	opony.

SYSTEM 
Na	 terenie	 gminy	 znajduje	 się	

4699	 zamieszkałych	 nieruchomości	
jednorodzinnych.	W	2013	roku	4214	
gospodarstw	domowych	złożyło	de-
klarację	o	wysokości	opłat,	 z	 czego	
4058	 prowadziło	 segregację	 odpa-
dów.	 Straż	 Miejska	 skontrolowała	
485	nieruchomości	wydając	polece-
nia	 złożenia	 deklaracji.	 Dodatkowo	
na	terenie	gminy	znajduje	się	36	za-
mieszkałych	nieruchomości	wieloro-
dzinnych.	Deklarację	złożyło	11	za-
rządców,	 z	 czego	10	 zadeklarowało	
segregację	odpadów.

Dodatkowe informacje doty-
czące systemu gospodarowa-
nia odpadami dostępne są  na 
stronie internetowej www.bo-
guchwala.pl w zakładce „NOWY 
SYSTEM GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI”.

UM

Konkurs	zorganizowany	został	w	ra-
mach	 projektu	 „Podnoszenie	 kom-
petencji	 uczniowskich	 w	 dziedzinie	
nauk	matematyczno-przyrodniczych	
i	technicznych	z	wykorzystaniem	in-
nowacyjnych	 metod	 i	 technologii	 -	
Eduscience”	 i	był	współfinansowany	
ze	 środków	Unii	 Europejskiej	w	 ra-
mach	Europejskiego	Funduszu	Spo-
łecznego.

Wiadomość ze stacji polarnej
Spośród	ogromnej	ilości	prac	na-

desłanych	z	całej	Polski	Komisja	Kon-
kursowa	wybrała	3	najlepsze.	Wśród	
nich	 znalazła	 się	 praca	 Natalii	 Hu-
dzik	 sklasyfikowana	 na	 II	 miejscu.	
Uczennica	 wykonała	 pracę	 z	 wyko-
rzystaniem	oryginalnej	techniki	kola-
żu	i	malarstwa.	Przedstawia	zimowy	
pejzaż	na	Spitsbergenie,	gdzie	mie-
ści	się	polska	stacja	polarna.	Wiado-
mość	 o	 sukcesie	 Natalia	 otrzymała	
podczas obejrzanej na lekcji trans-

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Zgłobniu przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Ciekawe zjawiska przyrodnicze”. 

Ogólnopolski projekt  
- sukcesy uczennic Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

misji	video,	nadawanej	ze	stacji	
polarnej	 (SP	 w	 Zgłobniu	 reali-
zuje	projekt	 „Eduscience”,	który	
umożliwia	 tego	 rodzaju	 innowa-
cje).	 Za	 swoją	 pracę	 uczennica	
w	nagrodę	otrzyma	nowoczesny	
tablet	oraz	dyplom.
Komisja	przyznała	dodatkowo	

7	wyróżnień.	Wśród	nich	znalazła	
się	jeszcze	jedna	uczennica	klasy	
II	SP	w	Zgłobniu	-	Natalia	Prze-
rwanek,	 za	 pracę	 pt.	 „Zimowa	
noc”.	Otrzymane	nagrody	to:	od-
twarzacz	MP4,	głośniki	zewnętrz-
ne	 do	MP4,	 książka	 o	 tematyce	
przyspieszonego	uczenia	się	oraz	
dyplom.
Prace	 konkursowe	 zostały	

wykonane	pod	kierunkiem	Bogu-
miły	 Dąbrowskiej	 -	 wychowaw-
cy	klasy	 II	 oraz	 	Renaty	Wójcik	
-	 koordynatora	 projektu	 „Edu-
science”	 w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Zgłobniu.

SP w Zgłobniu
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Przedstawienie zostało przygotowane 
przez Bogumiłę Żyracką, Annę Polak  
i Jadwigę Kyc-Gąsior. W inscenizacji, 
obok motywów typowo bożonaro-
dzeniowych, pojawiły się postaci ze 
świata współczesnego: policjant, le-
karz, burmistrz, nauczyciel i ucznio-
wie.

Celem konkursu „Najpięk-
niejsza Dekoracja Świątecz-
na 2013/2014” było podnie-
sie atrakcyjności i walorów 
estetycznych gminy, podkre-
ślenie wyjątkowości oraz nie-
powtarzalnego uroku Świąt 
Bożego Narodzenia, a także 
kultywowanie tradycji two-
rzenia ozdób i przystrajania 
domostw.

Każdy uczestnik mógł na-
desłać na konkurs fotografie 
wykonanych dekoracji okien, 
balkonów, zewnętrznych de-
koracji domów oraz ozdób posesji 
lub ogrodu.

Komisja konkursowa jednogłośnie 
zdecydowała, iż najpiękniejszą deko-
rację świąteczną wykonała pani Anna 
Owarzany z Boguchwały, która otrzy-
mała nagrodę główną.

Zwyciężczyni konkursu gratuluje-
my, a wszystkim uczestnikom dzięku-

Od drugiej połowy ubiegłego 
stulecia, najstarsze nagrobki li-
czące wówczas kilkadziesiąt lat, 
zaczęły popadać w ruinę. Do-
kumentacja historyczna cmen-
tarza przeprowadzona przez 
Wandę Spolniewską (1983) na 
zlecenie Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, wyka-
zała zły stan techniczny wielu 
nagrobków. Od tego czasu mi-
nęło trzydzieści lat, a zjawisko 
znikania starych nagrobków  
z krajobrazu cmentarza nabra-
ło tempa. Proces ten jest spo-
wodowany najczęściej brakiem 
opieki ze strony rodziny lub 
krewnych zmarłych. W zaistnia-
łej sytuacji, wydaje się sprawą 
pilną objęcie ochroną konser-
watorką nielicznych nagrobków 
z przełomu XIX/XX w. Brak ta-
kiej inicjatywy może skutkować 
nieodwracalnymi stratami, któ-
re są szczególnie widoczne na 
wiejskich cmentarzach.

Zabytki sztuki  
nagrobnej 

Do najciekawszych obiektów architektury nagrobnej w Boguchwale na-
leży kilka nagrobków ze względu na ich wartość artystyczną, sygnowaną 
przez znane zakłady kamieniarskie. Najstarszy nagrobek pochodzi z lat 
osiemdziesiątych XIX w. , wykonany przez krakowską firmę kamieniarską 
Fabiana Hochstima. To jest nagrobek ks. Aleksandra Ciesielskiego (1816-
1882), boguchwalskiego proboszcza w latach 1863-1882. 

W przypadku tego nagrobka istnieje konieczność odnowienia postu-
mentu oraz renowacji łańcucha stanowiącego część ogrodzenia. Z poszcze-
gólnych elementów nagrobka zachodzi potrzeba usunięcia przemalowania 
farb i odnowienia rysunku detali architektonicznych tj. gzymsów i obramo-
wań nisz. Gruntownej renowacji należy poddać krzyż. Liczne ubytki uzu-
pełnić zaprawą do uzupełnień dobraną do oryginalnego koloru kamienia. 
Konieczne jest pogłębienia inskrypcji. 

W kolejnych numerach Wiadomości Boguchwalskich, przedstawimy ko-
lejne nagrobki 

Sławomir Wnęk 

Czas powstania: 1900 rok

Opis obiektu: Kapliczka ustawiona na prostopadłościennym 
cokole, posadowionym na dwuschodkowym postumencie. 
Na frontowej ścianie cokołu jest następujący napis: „Fun-
datorowie Franciszek i Katarzyna Lasoty 1900”. Kapliczka 
ma trzy kondygnacje poprzedzielane gzymsami profilowa-
nymi od dołu. W najwyższej kondygnacji zasadniczej bryły 
kapliczki od frontu umieszczona jest blenda prostokątna 
zamknięta górą półkoliście. Blendy znajdują się również  
w bocznych ściankach. W ścianie frontowej dwóch wyż-
szych kondygnacji umieszczone zostały prostokątne nisze 
sklepione górą półkoliście, w których ustawiono figurki: 
w górnej Matki Bożej, w środkowej Chrystusa. Obie nisze 
są zaszklone. Kapliczkę wieńczy kuty z żelaza ozdobiony 
krzyż ustawiony w miejscu przecięcia się kalenic daszków.

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji, autor,  
warsztat:
Kapliczka kamienna położona jest na byłej posiadłości Ka-
tarzyny i Franciszka Lasota obecnie znajduje się na terenie 
Janusza Wróbla. Zamysł wybudowania kapliczki powstał 
przed rokiem 1900 rokiem. Państwo Lasotowie mieli dużo dzieci, kilko z nich zmarło 
jedno po drugim. Między innymi 18-letnia córka jadąc na koniu uderzyła w futry-
nę drzwi i wyniku urazu zmarła. Państwo Lasotowie wznosili modły do Matki Bożej  
o wstawiennictwo do Pana Jezusa o łaskę zachowania przy życiu pozostałych dzieci. 
Ich prośby zostały wysłuchane, czwórka pozostałych przeżyła. Wtedy, jako wotum 
wdzięczności za zachowanie przy życiu pozostałych dzieci wybudowali kamienną ka-
pliczkę.

Właściciel: Janusz Wróbel, ogólnodostępna

Sporządził: Janusz Kalandyk, Eugeniusz Stopyra

Czas powstania: 1930 rok

Opis obiektu: Kapliczka frontem zwrócona jest za zachód, za-
sadnicza bryła kapliczki osadzona na szerszym prostopadło-
ściennym cokole umieszczonym na niskiej podmurówce, ozdo-
bionym obecnie lastrykiem. Przykryta jest daszkiem pokrytym 
dachówką. Na kalenicy daszku umieszczony jest chromoniklowy 
krzyż łaciński. W ścianie frontowej kapliczki umieszczona zosta-
ła duża prostokątna wnęka. Jest ona oszklona, w jej wnętrzu 
znajduję się figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Kapliczka 
została odnowiona w 1900 r.

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji, autor, warsztat:
Fundatorem kapliczki był Franciszek i Ignacy Broda. Pod ko-
niec XIX wieku rodzina Wytyków z wdzięczności za uzdrowie-
nie syna postanowiła podziękować Bogu. Poleciła nieznanemu 
artyście wyrzeźbić figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego. Ten 
właśnie Pan Jezus przyśnił się matce chłopca. Figurkę umieścili 
na gruszy stojącej przed ich domem. Po jakimś czasie rodzina 
Wytyków (po I wojnie światowej) wyjechała do Ameryki. Gru-
sza została ścięta, a ta figurką zajął się Osiński (wiejski szewc). 
Umieścił on figurkę na lipie, która po kilku latach również została ścięta. Córka fun-
datorów Stanisława Pietrucha odkupiła figurkę za 50 kg pszenicy. Figurkę odnowił 
Jakub Hoffan z Mogielnicy. W 1930 roku na posesji państwa Brodów została wybu-
dowana kapliczka z pustaków, w której umieszczono figurkę Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Przy kapliczce odbywały się majówki, przychodziły procesje na Boże Cia-
ło. Po długich latach przyjechał z Ameryki uzdrowiony za pośrednictwem Jezusa syn 
Wytyków i chciał zabrać figurkę do USA. Zamierzał przekazać ją do tamtejszego 
Kościoła parafialnego. Ówcześni właściciele nie pozwolili na wywóz figurki. Od 1975 
roku właścicielami posesji, na której stoi kapliczka była rodzina Pietruchów. W la-
tach 1976-1986 kapliczką opiekowali się Kawalcowie. Od roku 1987 do chwili obec-
nej opiekę na kapliczką sprawuje rodzina Siutów. 

Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie, położenie na gruncie: 
Anna i Antonii Kawalec, Barbara i Zbigniew Siuta, ogólnodostępna

Sporządziła: Anna Kawalec  
Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra, Fot. Jacek Kalandyk

Konkurs na najpiękniejszą  
dekorację świąteczną  
rozstrzygnięty

Katalog nagrobków  
architektury nagrobnej  
na cmentarzu parafialnym  
w Boguchwale
Założony na początku XIX w. cmentarz parafialny w Boguchwale 
zmienił się w tym czasie pod względem powierzchni i architek-
tury nagrobnej. W nieodległej perspektywie, nieuchronna wyda-
je się budowa cmentarza komunalnego. Z tego powodu, należy 
chronić przed zniszczeniem najcenniejsze obiekty architektury 
nagrobnej, bo mamy ich niewiele. 

Nagrobek ks. Aleksandra Ciesielskiego wyko-
nany w latach osiemdziesiątych XIX. Fotogra-
fia z 1983r. ze zbiorków Wojewódzkiego Kon-
serwatora  Zabytków w Rzeszowie 

Kapliczki w Niechobrzu

jemy za udział i zachęcamy do przy-
strojenia domostw w czasie kolejnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Organizatorem konkursu był Urząd 
Miejski w Boguchwale.

                                 UM

Jasełka  
w Zespole Szkół w Kielanówce
5 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół w Kielanówce, już po raz czwar-
ty, mieszkańcy miejscowości mieli okazję obejrzeć jasełka w wyko-
naniu uczniów należących do kółka teatralnego.

Nie zabrakło także pięknych i na-
strojowych kolęd i pastorałek: „Bosy 
pastuszek”, „Dzisiaj w Betlejem”, 
„Gwiazda Betlejemska”, „Lulajże Je-
zuniu”. Licznie zgromadzona pu-
bliczność nagrodziła małych aktorów 
gromkimi brawami. 

SP w Kielanówce
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Dzień	 Babci	 i	 Dziadka	 to	 szczególny	
dzień.	Każdy	wnuk,	wnuczka	chce	po-
dziękować	w	sposób	szczególny	swo-
im	dziadkom	za	spędzony	czas,	pięk-
ne	historie,	nauczone	wiersze,	a	także	
za	pyszne	babcine	wypieki.	A	także	za	
cierpliwość	oraz	za	mądrości	życiowe.		

Jasełka dla babci i dziadka
Przedstawienie	 jasełkowe	 odbyło	

się	w	SP	im.	Jana	Pawła	w	Mogielni-
cy,	 dyrektor	 szkoły	 Marzena	 Bardzik	
powitała	 zgromadzonych	 gości	 i	 za-
prosiła	do	obejrzenia	jasełek	oddając	
głos	 młodym	 aktorom.	 Inscenizacje	
odegrali	uczniowie	z	klas	I-III.	Jaseł-
ka	miały	bardzo	ciekawa	 formę,	wy-
korzystano	 podkład	 muzyczny,	 głos	
płaczącego	 dziecka.	Młodzi	 „aktorzy”	

Szkoła

Dzień Babci i Dziadka w SP w Mogielnicy
17 stycznia 2014 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy zorganizowała przedstawie-
nie jasełkowe na Dzień Babci i Dziadka.  Młodymi aktorami byli uczniowie klas od I do III, maluchy 
również popisały się talentem recytatorskim. 

odgrywali	swoje	role	bardzo	profesjo-
nalnie	oraz	niezwykle	poważnie	pode-
szli	do	sowich	ról.	
Niezwykle	wymowne	było	to	w	jaki	

sposób	uczniowie	ogrywający	role	Ma-
rii	i	Józefa	szukali	miejsca,	aby	odpo-
cząć	i	poczekać	na	narodziny	Jezusa.	
Podchodzili	do	osób	siedzących	na	wi-
downi	pytali,	czy	jest	miejsce	dla	nich,	
pukając	w	ich	serca.		
Jasełka	zakończył	mały	poczęstu-

nek	dla	przybyłych	babć	i	dziadków.	
Przygotowaniami	do	jasełek	i	całe-

go	przedstawienia	zajęła	się	nauczy-
cielka	Beata	Głodowska.

Przedszkolaki też recytują
Niespodziankę	 dla	 swoich	 dziad-

ków	 przygotowały	 przedszkolaki	 z	

oddziału	 przedszkolnego.	 Składając	
życzenia	w	 formie	wierszyków	 i	 pio-
senek	przygotowanych	pod	okiem	wy-
chowawcy	Renaty	Traciak.		Przedsta-
wienie	dla	babci	 i	dziadka	zakończyli	
tańcami	 ludowymi	oraz	nowoczesny-
mi,	 co	 wywołało	 uśmiechy	 na	 twa-
rzach	zgromadzonych	gości.	

Monika Moskal-Grębowska

przedszkola i kl 0:
I nagroda	-	Marcel	Bester,	Przedszkole	przy	ZS	w	Kielanówce 
II nagroda		-	Martyna	Skomra,	Przedszkole	w	Lutoryżu 
III nagroda	-	Zofia	Kuźniar,	Przedszkole	Publiczne	w	Boguchwale 
Wyróżnienie	-	Hubert	Solak,	SP	w	Lubeni 
Wyróżnienie	-	Karolina	Wiater,	SP	w	Nowej	Wsi 
Wyróżnienie	-	Natalia	Konkol,	SP	w	Racławówce 
Wyróżnienie	-	Hubert	Ziemba,	SP	nr	2	w	Niechobrzu 
Wyróżnienie	-	Amelia	Piecuch,	Przedszkole	w	Lutoryżu 
Wyróżnienie	-	Kinga	Rogowska,	SP	w	Mogielnicy

klasy I-III:
I nagroda	-	Martyna	Ziemba,	SP	nr	2	w	Niechobrzu 
II nagroda	-	Natalia	Ziemba,	SP	nr	2	w	Niechobrzu 
III nagroda	-	Marek	Baran,	SP	w	Lubeni		 
Wyróżnienie	-		Wiktor	Szewczyk,	SP	w	Lutoryżu 
Wyróżnienie	-	Sylwia	Franczyk,	SP	w	Woli	Zgłobieńskiej 
Wyróżnienie	-		Damian	Siorek,	SP	w	Woli	Zgłobieńskiej 
Wyróżnienie	-	Aleksandra	Żuczek,	SP	w	Racławówce 
Wyróżnienie	-	Filip	Sieradzki,	SP	w	Kielanówce 
Wyróżnienie	-	Anna	Wajda,	SP	w	Lutoryżu 
Wyróżnienie	-	Szymon	Tłuczek,	SP	w	Wyżnem

klasy IV-VI
I nagroda	-	Michał	Lassota,	SP	w	Lubeni 
II nagroda	-	Gabriela	Mik,	SP	w	Woli	Zgłobieńskiej 
III nagroda	-	Anna	Szewczyk,	SP	w	Lutoryżu 
Wyróżnienie	-	Olga	Żak,	SP	w	Lubeni 
Wyróżnienie	-	Karina	Masłyk,	SP	w	Wyżnem 
Wyróżnienie	-	Agata	Fąfara,	SP	w	Pstrągowej 
Wyróżnienie	-	Weronika	Świder,	SP	w	KIelanówce 
Wyróżnienie	-	Weronika	Świder,	SP	w	Zgłobniu 
Wyróżnienie	-	Natalia	Nowak,	SP	w	Racławówce 
Wyróżnienie	-	Martyna	Bator,	SP	w	Nowej	Wsi 
Wyróżnienie	-	Sara	Pawłowska,	SP	w	Mogielnicy

I Międzygminny Konkurs PlastycznyWesołych Świąt Bożego Narodzenia
Po dwuletniej przerwie Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu powróciła  
do tradycji organizowania Konkursu Plastycznego „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” na projekt 
pocztowej kartki świątecznej. 
Dotychczasowe	 dwanaście	 edycji	
konkursu,	 który	 przeprowadzany	 był	 
w	 obrębie	 Gminy	 Boguchwała	 cie-
szyło	 się	 dużym	 zainteresowaniem,	
w	związku	z	 tym,	organizatorzy	 roz-
szerzyli	jego	formułę	i	do	udziału	za-
proszono	szkoły	podstawowe	i	przed-
szkola	z	sąsiednich	gmin.

Przebieg konkursu
Na	 konkurs	 wpłynęło	 około	 150	

prac	z	15	szkół	i	przedszkoli	z	gmin:	
Boguchwała,	Lubenia	i	Czudec.	Prace	
konkursowe	wykonane	zostały	różny-
mi	technikami,	z	wielką	starannością	
i	dbałością	o	szczegóły.	Komisja	Kon-
kursowa	w	 składzie:	 Bożena	 Teresz-
kiewicz	 -	 nauczyciel	 plastyki,	 Dorota	
Gołojuch	-	nauczyciel	plastyki,	Tomasz	
Przeszłowski	-	plastyk,	przyznała	na-
grody	i	wyróżnienia	w	poszczególnych	
kategoriach	wiekowych.

SP w Lutoryżu
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We wrześniu 2013 roku LOK w Zgłob-
niu rozpoczął nabór do projektu 
„Szkoła i edukacja dobrego rodzica” 
w ramach Priorytetu IX POKL Działa-
nie 9.5. Jego realizacja trwała od paź-
dziernika do drugiej połowy grudnia.  

Edukacja w zakresie  
zdrowego żywienia
W ramach projektu uczestnicy (w 
dwóch grupach) poznali podstawowe 
zasady zdrowego żywienia, pirami-
dę, kaloryczność produktów oraz do-
bór diet. Podczas zajęć kulinarnych 
rodzice przygotowywali zdrowe da-
nia, m.in. sałatki: z paluszków kra-
bowych i granatu, z piersią z kurcza-
ka w sosie czosnkowym, brokułową 
z orzeszkami ziemnymi, egzotycz-
ną; pierogi: z kaszą gryczaną i twa-
rogiem, ze szpinakiem oraz z serem  
i rodzynkami oraz dietetyczne leczo   
z piersią kurczaka i cukinią. Na za-

Szkoła

Projekt  
„Szkoła i edukacja dobrego rodzica”  
w Zgłobniu zakończony

W dniach 17 i 18 grudnia 
2013 roku w Ośrodku Kultury 
„Wspólnota” w Zgłobniu odby-
ły się ostatnie zajęcia organizo-
wane w ramach projektu „Szko-
ła i edukacja dobrego rodzica”. 
Celem projektu było podniesie-
nie poziomu wiedzyi umiejętno-
ści 20 uczniów oraz 20 rodziców 
w zakresie zdrowego żywienia, 
edukacji artystycznej i proeko-
logicznej dla dzieci, uczęszcza-
jących do Szkoły Podstawowej 
w Zgłobniu i ich rodziców.

kończenie spotkań w zakresie zdro-
wego żywienia uczestnicy przygo-
towali lasagne z mięsem mielonym 
i pieczarkami, koktajle warzywne 
i owocowe oraz deser lodowy. Było 
pysznie!!

Edukacja artystyczna  
i proekologiczna
Kolejnym etapem projektu były zaję-
cia artystyczna, w których uczestnicy 
brali udział w dwóch grupach 20-oso-
bowych (rodzic-dziecko). Głównym 
celem warsztatów była edukacja po-
przez zabawę, spędzanie wolnego 
czasu rodziców z dziećmi, ćwiczenia 
nawyków uczenia się i poznawania 
zagadnień artystycznych, nawiązują-
cych tematyką do okresu, w którym 
odbywały się zajęcia, czyli Adwentu, 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz karnawału. Podczas za-
jęć wykonano m.in.: figurki z masy 
solnej, wieńce adwentowe, kartki 
świąteczne oraz bombki, które zo-
stały wykonane dowolną techniką. 
Uwieńczeniem warsztatów było wy-
konanie masek karnawałowych. 

Na zakończenie zajęć rodzice i dzie-
ci otrzymali dyplomy i certyfikaty.

Wszystkim uczestnikom projektu 
gratulujemy i życzymy wielu sukce-
sów w wykorzystaniu zdobytej wie-
dzy oraz umiejętności.

Tekst i zdjęcia - Aneta Sołtys

XIX Gminny Konkurs 
„Szopka Bożonarodzeniowa 2013”
Tradycję budowania szopek zawdzięczamy świętemu Franciszkowi z Asyżu, autorowi szopki w Grec-
cio 1223 roku. Plastyczne przedstawianie motywów Bożego Narodzenia należy do bardzo popular-
nych i wdzięcznych obrazów, stanowiących element kultury europejskiej. Umieszczone w kościołach 
czy domach sceny narodzenia plasują się pomiędzy sztuką oficjalną a sztuką ludową.

Ciąg dalszy na str. 14
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Po	 raz	 XIX	 w	 Szkole	 Podstawowej	
im.	 gen.	 Stanisława	 Maczka	 w	 Bo-
guchwale	 odbył	 się	 Gminny	 Kon-
kurs	„Szopek	bożonarodzeniowych”.	
Dla	 wszystkich	 było	 to	 duże	 wyda-
rzenie,	 bo	 cóż	 tak	 nie	 zbliża	 rodzi-
ny	jak	wspólna	praca	(szopki	mogły	
wykonywać	 całe	 rodziny).	 W	 kon-
kursie	 wzięło	 udział	 9	 szkół:	 SP	 w	
Woli	 Zgłobieńskiej,	 SP	 w	 Zgłobniu,	
SP	w	Nosówce,	 SP	w	 Zarzeczu,	 SP	
w	Lutoryżu,	SP	w	Mogielnicy,	SP	nr	
2	 w	 Niechobrzu,	 SP	 w	 Racławów-
ce,	SP	w	Boguchwale. Z satysfakcją 
stwierdzamy, iż co roku prace, które 
wpływają na nasz konkurs są coraz 
bardziej pomysłowe i wykonywane 
ciekawymi technikami	 -	 podkreśla	
Lesław	Palimąka,	 jeden	 z	 organiza-
torów	i	nauczyciel	w	boguchwalskiej	
placówce.
Wystawa	 szopek	 zorganizowana	

została	w	kościele	parafialnym	w	Bo-
guchwale	i	można	było	ją	podziwiać	
do	6	stycznia	2014	roku.	Podsumo-
wanie	konkursu	odbyło	się	7	stycz-
nia	o	godz.	11:00	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Boguchwale.

Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić następujące prace:
Kacper	Gajdek	-	SP	Lutoryż•	
Maria	Mozgała	-	SP	Lutoryż•	
Anita	Stasiowska	-	SP	Lutoryż•	
Mateusz	Broda	-	SP	Lutoryż	•	
Emilia	Sajdak	-	SP	Nosówka•	
Radosław	 Fritz	 -	 SP	 Wola	 Zgło-•	
bieńska
Weronika	Chmiel	-	SP	Wola	Zgło-•	
bieńska
Martyna	Klimasz	-	SP	Wola	Zgło-•	
bieńska

Julia	Szyszka	-	SP	Wola	Zgłobień-•	
ska
Dobrosława	 Dziedzic	 -	 SP	 Wola	•	
Zgłobieńska
Marek	Ciebiera	-	SP	Zgłobień•	
Karolina	Kula	-	SP	Zgłobień•	
Karol	Smyżeń	-	SP	Zgłobień•	
Karina	Sanek	-	SP	Zgłobień	•	
Bartosz	Warchoł	-	SP	Zarzecze	•	
Szymon	Zięba	-	SP	Mogielnica•	
Zuzanna	Jurek	-	SP	Mogielnica•	
Gabriela	Michalak	-	SP	Mogielnica•	
Łukasz	Migut	-	SP	nr	2	Niechobrz•	
Agata	Siorek	-	SP	nr	2	Niechobrz	•	
Patrycja	 Dudek	 -	 SP	 nr	 2	 Nie-•	
chobrz

Wiktoria	 Dudek	 -	 SP	 nr	 2	 Nie-•	
chobrz
Ewa	Gałusza	-	SP	Racławówka•	
Jakub	Buda	-	SP	Racławówka•	
Zuzanna	Przybylak	-	ZS	Kielanów-•	
ka
Katarzyna	Markuszko	 -	ZS	Kiela-•	
nówka
Julia	Fejdasz	-	SP	Boguchwała•	
Paulina	Pasierb	-	SP	Boguchwała•	
Joanna	Specylak	-	SP	Boguchwała•	
Michał	Opaliński	-	SP	Boguchwała•	
Aleksandra	 Kalandyk	 -	 SP	 Bogu-•	
chwała
Jakub	Haba	-	SP	Boguchwała		•	
 Źródło: Lesław Palimąka

Połączyła	 ich	 pasja	 i	 odwaga	 w	 się-
ganiu	po	nowe	 technologie	–	w	 tym	
przypadku	 podstawa	 programowania	
w	 języku	 Scratch.	 Przypomnimy,	 że		
do	projektu	zakwalifikowało	się	tylko	
34	szkoły	z	całej	Polski.

Mistrzowie Kodowania
W dniach 13 i 14 stycznia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie od-
był się  Festiwal Projektów, na którym  dzieci uczestniczące w projekcie 
„Mistrzowie Kodowania” prezentowały swoje 3 miesięczne dokonania. 

Atrakcje 
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej,	 fir-
ma	 Samsung	 Electronics	 Polska	 we	
współpracy	 z	 Ośrodkiem	 Edu-
kacji	 Informatycznej	 i	 Za-
stosowań	 Komputerów	 w	
Warszawie	 oraz	 Stowarzy-
szeniem	 „Rodzice	 w	 Eduka-
cji”	uhonorowali		pracę	dzie-
ci	w	następujący	sposób:	było	
m.	 in.	 zwiedzanie	 Centrum	 Na-
uki	Kopernik	 ,	 Sejmu	 ,	 gdzie	w	hal-
lu	głównym	została	otwarta	wystawa	
związana	z	projektem	„Mistrzowie	Ko-
dowania”-	 ekspozycja	 została	 objęta	
honorowym	 patronatem	 marszałek	
Sejmu	 Ewy	 Kopacz,	 był	 i	 wieczorny	
spacer	po	cudnie	oświetlonej	stolicy.

Nasza ekipa
Reprezentacja	 szkoły	 to	 mistrzo-
wie kodowania: Gabrysia	 Strzępka	 
i	 Martyna	 Winiarska	 z	 klasy	 IV,	 Ar-
tur	Chmiel	z	klasy	V,	Paulina	Żuczek	 
z	klasy	VI,	nauczycielki	zaangażowane	 
w	 realizację	 projektu:	 p.	 D.	 Palimą-
ka,	 p.	 Edyta	 Zalepińska	 i	 p.	 Krysty-
na	Skarbek-Kremza	-	dyrektor	szkoły. 
Dzisiejsi uczniowie szkół podstawo-
wych będą w przyszłości wykonywać 
takie zawody, o których istnieniu dzi-

siaj nie mamy jeszcze wyobraże-
nia. Jedno, co wiemy, to że będą 
opierały się właśnie na techno-
logii i informacji – powiedziała	
Blanka	 Fijołek,	 CSR	 Manager	
Samsung	 Electronics	 Polska	 -	
Mistrzowie Kodowania to pro-

gram, który ma wprowadzić pol-
ską edukację w przyszłość. 
Program	 „Mistrzowie	 kodowania”	

został	objęty	patronatem	Ministerstwa	
Edukacji	Narodowej,	Ministerstwa	Ad-
ministracji	 i	 Cyfryzacji	 oraz	 Fundacji	
Rozwoju	Systemu	Edukacji.	

Krystyna Skarbek-Kremza

Szkoła



15

Projekt	 pełnił	 funkcję	 edukacyj-
no-integracyjną	 społeczności	 szko-
ły	 oraz	 stanowił	 uzupełnienie	 dzia-
łań	 wychowawczych,	 dydaktycznych	
i	 profilaktycznych.	 Projekt	 zakładał	
przeprowadzenie	91	godzin	zajęć	po-
zalekcyjnych,	a	jego	realizacja	trwała	
od	września	do	grudnia	2013	roku.		

Różne formy zajęć
Z	zajęć	skorzystało	37	uczniów	z	klas	
integracyjnych,	 a	 niektórzy	 z	 nich	
uczestniczyli	w	kilku	 formach	wspar-
cia.	 Prowadzono	 zajęcia:	 teatralno-
muzyczne,	 manualno-konstrukcyjne,	
kulinarne	 i	 logopedyczne.	 Uczniowie	
wzięli	 udział	w	wycieczce	 integracyj-
nej	-	Pilzno,	Lipiny,	Chotowa	oraz	do	
kopalni	soli	w	Bochni,	które	poszerzy-
ły	ich	wiedzę	i	były	okazją	do	wspólnej	
zabawy.	Odbyły	 się	 również	wyjazdy	
grupy	 teatralno-muzycznej	do	 teatru	
w	Rzeszowie,	VII	Podkarpackie	Świę-
to	 Niepełnosprawnych	 „Razem	 Pięk-
niej”	 w	 WDK,	 wyjazd	 do	 Filharmo-
nii	na	 lekcję	umuzykalniającą,	udział	 
w	Międzyszkolnym	Konkursie	Recyta-
torskim	„My	się	mówić	nie	boimy”	or-
ganizowanym	przez	SP	17	Rzeszowie.			

Otrzymane granty  
w ramach projektu
Dzięki	realizacji	zadań	szkoła	została	
doposażona	 w	 tablicę	 interaktywną,	

„Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze” 
- zakończenie projektu w SP nr 2 w Niechobrzu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu zakończyła realizację projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - projekty promujące  
i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywiduali-
zację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu w szkole”.

nowe	 organy,	 zestaw	 nagłaśniający	
salę	 gimnastyczną,	 instrumenty	 per-
kusyjne,	komplet	pacynek,	stroje	do	
inscenizacji	 teatralnej,	 stroje	 ludowe	
(krakowskie),	 a	 także	 sprzęt	 gospo-
darstwa	domowego,	wiele	materiałów	
do	prac	plastyczno-technicznych	oraz	
różnorodne	 gry	 i	 zabawy	 konstruk-
cyjno-dydaktyczne.	 Pracownia	 logo-

pedyczna	 otrzymała	 profesjonalny	
program	 multimedialny	 do	 diagnozy	
i	 terapii	 logopedycznej	 z	 interfejsem	
fonicznym	oraz	inne	pomoce	logope-
dyczne.
Podsumowaniem	 działań	 był	 po-

kaz dorobku dzieci - zaprezentowanie 
się	na	scenie	przed	szerszą	publiczno-
ścią:	 rówieśnikami,	przedszkolakami,	
rodzicami,	mieszkańcami	Niechobrza,	
przedstawicielami	 władz	 samorządo-
wych	 Gminy	 Boguchwała,	 na	 czele	 
z	Zastępcą	Burmistrza	Piotrem	Klim-
czakiem.	 Dzieci	 wystawiły	 spektakl	
pt.	„Podwórko”,	zatańczyły	krakowia-
ka	i	taniec	nowoczesny	oraz	wykonały	
wiązankę	piosenek	ludowych.	W	szko-
le	 zorganizowano	 również	 wystawę	
prac	wykonanych	podczas	zajęć	ma-
nualno-konstrukcyjnych.	

Rola rodziców
Projekt	zaangażował		także	rodziców,	
którzy	m.in.	pomagali	w	przygotowa-
niu	 strojów,	 dekoracji	 do	 spektaklu,	
wystroju	 sali	 konsumpcyjnej	 w	 dniu	
pokazów,	 opracowaniu	menu	 i	 przy-
gotowywali	wspólnie	z	dziećmi	potra-
wy	na	uroczystość.
Wysokie	 oceny	 zajęć	 wystawione	

przez	uczniów	i	rodziców	w	ankietach	
ewaluacyjnych,	pozwalają	stwierdzić,	
że	cele	projektu	zostały	osiągnięte.

Źródło: SP nr 2 w Niechobrzu

Szkoła

Uroczystego	 otwarcia	 konferen-
cji	oraz	wręczenia	certyfikatów,	na-
gród	i	wyróżnień	dokonali	Małgorza-
ta	 Chomycz-Śmigielska	 Wojewoda	
Podkarpacki,	 insp.	 Andrzej	 Sabik	
Zastępca	 Podkarpackiego	 Komen-
danta	 Wojewódzkiego	 Policji	 oraz	
Jacek	 Wojtas	 Podkarpacki	 Kurator	
Oświaty.	 Podinspektor	 Alina	 Pienią-
żek	 z	Wydziału	 Prewencji	 Komendy	
Wojewódzkiej	 Policji	 podsumowa-
ła	Wojewódzki	Konkurs	„Bezpieczne	
Wakacje	2013”	oraz	zaprezentowała	
nagrodzone	prace.

Wręczenie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie
4 grudnia 2013 roku w Sali Konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
odbyło się uroczyste podsumowanie działań szkół w zakresie realizacji wojewódzkich programów 
profilaktycznych: „Bezpieczne Wakacje”, „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz „Szkoła promująca za-
lecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w województwie podkarpackim”.

Certyfikat dla SP im. gen. Stani-
sława Maczka w Boguchwale
Szkoła	 Podstawowa	 w	 Bogu-

chwale	 została	 przyjęta	 do	Woje-
wódzkiej	 Sieci	 Szkół	 Promujących	
Zdrowie,	 co	 zostało	 potwierdzone	
specjalnym	Certyfikatem.	Delega-
cja	w	składzie:	mgr	Magdalena	Ka-
mińska-Stącel,	mgr	 Sylwia	Gąsior	
oraz	uczennica	Julia	Fejdasz,	ode-
brała	 gratulacje	 z	 rąk	 Podkarpac-
kiego	 Kuratora	 Oświaty.	 Ponadto	
Szkolny	Koordynator	 ds.	 Promocji	
Zdrowia	mgr	Sylwia	Gąsior	zapre-

zentowała	 osiągnięcia	 boguchwal-
skiej	 placówki	 w	 obszarze	 działań	
prozdrowotnych.

SP w Boguchwale
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Po	Mszy	Św.	o	godz.	12:00	odbył	
się	„XIII	Koncert	Kolęd”,	w	którym	
udział	 wzięły	 chóry:	 Benedictus	
z	 parafii	 pw.	 Matki	 Bożej	 Łaska-
wej	 Królowej	 Różańca	 Świętego	
w	Czudcu	i	połączone	chóry	Gau-
dium	z	parafii	Podwyższenia	Krzy-
ża	 w	 Mogielnicy	 oraz	 Deo	 Gloria	 
z	Boguchwały.

 
Porządek kocertów
Jako	 pierwszy	 wystąpił	 chór	 Be-
nedictus,	 pod	 batutą	 Szymona	
Steca,	który	wykonał	kolędy:	Je-
zusek czuwa,	 Zaśpiewajmy Je-
zuskowi,	 Kołysanka Marii Panny,	
Gore gwiazda.	 Połączone	 chóry	
Gaudium	i	Deo	Gloria	zaśpiewały	
kolędy:	Dziś się Jezus rodzi,	Dzi-
siaj w Betlejem,	Nie było miejsca,	
W Betlejem miasteczku.	Dyrygo-
wał	 Mieczysław	 Biały.	 Na	 zakoń-
czenie	 koncertu	 wszystkie	 chóry	
wspólnie	wykonały	 kolędy:	Dzie-
cino Słodka i Tryumfy.	Konferan-
sjerkę	 prowadziła	 Anna	 Rydzik. 
	 	 Po	 południu,	 po	 Mszy	 Świętej	 

Marta Fox – „Kobieta 
zaklęta w kamień”

Dotychczas	 Marta	 Fox	
bardziej	 była	 znana	
jako	twórczyni	literatu-
ry	 dla	 młodzieży.	 „Ko-
bieta	zaklęta	w	kamień”	
przeznaczona jest dla 
dojrzałych	 kobiet,	 to	
książka	 prosto	 napisa-
na,	dająca	dużo	do	my-
ślenia,	 pokazująca,	 co	

w	życiu	jest	naprawdę	ważne.
Główna	bohaterka,	Emilia	–	matka	

trójki	dzieci,	znana	pisarka,	po	nieuda-
nym	 małżeństwie	 ma	 ustabilizowane	
życie	 przy	 boku	 Tomasza.	 Nagle	 za-
uważa	niepokojące	 zmiany	na	 skórze.	
Diagnoza	 znanej	 profesor	 dermatolo-
gii	jest	poważna	–	stwierdza	u	pacjent-
ki	sklerodermię	–	chorobę,	która	w	ła-
godnym	stadium	powoduje	wysuszenie	 
i	kamienienie	skóry,	a	w	ostrym	prze-
biegu	doprowadza	do	kamienienia	na-
rządów	 i	śmierci.	Przebywając	w	szpi-
talu	 Emilia	 poznaję	 Monikę,	 młodą	
dziewczynę	cierpiącą	na	tę	samą	cho-
robę,	ale	już	w	bardzo	zaawansowanym	
stadium.	 	 Choroba	 zmusza	 bohaterkę	
do	pewnego	 rodzaju	 rachunku	 sumie-
nia,	dociera	do	niej	jak	kruche	jest	życie	 
i	motywuje	do	wybaczenia	doznanych	
krzywd.	Wyrusza	więc	do	Paryża,	aby	
stanąć	 twarzą	w	 twarz	z	dramatyczną	
historią	sprzed	lat,	historią,	która	wciąż	
rani	 ją	 i	 jej	 najbliższych.	 Spotyka	 się	 
z	synem,	który	wybrał	studia	we	Francji	
i	ojca,	który	odtrącił	go	jako	małe	dziec-
ko	równocześnie	pozostawiając	matkę,	
która	go	wychowała	i	dzieliła	z	nim	naj-
wspanialsze	chwile	jego	życia.
Oprócz	 fikcyjnej	 fabuły	 autor-

ka	 przeplata	 treść	 esejami	 literackimi	 
o	 życiu	 prawdziwych,	 znanych	 kobiet,	
kobiet	 mądrych	 i	 szalonych,	 świętych	 
i	samotnych,	kochających	i	wściekłych,	
cierpiących	 i	upokorzonych,	 takich	 jak	
Frida	Kahlo,	Oriana	Fallaci,	Maria	Skło-
dowska-Curie,	 Anne	 Sexton,	 Marilyn	
Monroe	i	innych.	To	jakby	hołd	złożony	
tym	kobietom,	które	dla	Emilii	są	ważne	
i	godne	naśladowania	w	poczucia	wła-
snej	wartości.
„Kobieta	zaklęta	w	kamień”	to	opo-

wieść	 o	 sile	 kobiecości	 i	 odwadze	 po-
szukiwania	własnej	tożsamości.	Zachę-
ca	do	tego,	żeby	nie	przegapić	drugiej	
szansy	na	szczęście.	A	przede	wszyst-
kim	 –	 pokazuje,	 jak	 obudzić	 w	 sobie	
to,	 co	 często	w	nas	martwe,	uśpione,	
skamieniałe.	Jak	znów	nabrać	apetytu	
na	życie,	 jak	znów	„zacząć	żyć”.	Pięk-
na	 opowieść	 o	miłości	 i	 jej	 obliczach.	
Książka	przydatna	w	chwilach	zwątpie-
nia,	 chorobie,	 pozwalająca	 zdystanso-
wać	 się	 wobec	 przemijania,	 starzenia	 
i	samotności.	

Opracowała Bronisława Bobowska
czytelniczka biblioteki w Mogielnicy

Koncertowa niedzielaw Boguchwale

26 stycznia 2014 r.  był dla mieszkańców Boguchwały wyjątkowy, bo-
wiem w tym dniu miały miejsce dwa wydarzenia artystyczne. 

o	 godz.	 17:00,	 proboszcz	 parafii	 
w	Boguchwale	ks.	Mariusz	Mik	oraz	
Dyrektor	 Miejskiego	 Centrum	 Kul-
tury	 w	 Boguchwale	 Anna	 Grusz-
czyńska-Chruściel	 słowem	 wstęp-
nym	 rozpoczęli	 koncert	 kolęd	
zespołu	New	Life’m.	Zespół	wystąpił	 
w	 składzie:	 Agnieszka	 Musiał	 -	
śpiew,	Robert	Cudzich	-	gitara,	Jo-
achim	Mencel	-	piano,	Piotr	Jankow-
ski	-	perkusja,	Konrad	Basiuk	-	bas. 
		Podczas	koncertu	usłyszeliśmy,	te	
bardziej	i	mniej	znane	kolędy	i	pa-
storałki,	od	przepięknej	i	śpiewanej	
w	wielu	językach	na	całym	świecie	
Cichej nocy,	po	szlachecką	i	dostoj-
ną	Bóg się rodzi.

 
Warsztaty
Koncert	 poprzedzony	 był	 cało-

dziennymi	 warsztatami	 muzycz-
nymi	 z	 zespołem.	 W	 klasach	 in-
strumentalnych	 i	wokalnych	wzięło	
udział	 łącznie	 ok.	 60	 uczestników,	
którzy	w	dniu	koncertu	wystąpili	ra-
zem	z	zespołem	prezentując	wspól-
nie	opracowane	utwory.

Organizatorzy	dziękują	serdecznie	sponsorom	za	pomoc	w	zorganizo-
waniu	imprezy:	Urzędowi	Miejskiemu	w	Boguchwale,	Podkarpackie-
mu	Ośrodkowi	Doradztwa	Rolniczego	w	Boguchwale,	ZPE	Zapel	S.A.	
w	Boguchwale	oraz	Bankowi	Spółdzielczemu	w	Lubeni.
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Gminna Biblioteka  
Publiczna w Boguchwale:
- luty, marzec 2014 r. - spotka-
nia	DKK	w:	
filii	w	Lutoryżu,•	
filii	w		Mogielnicy	-	każdy	pierw-•	
szy	wtorek	miesiąca,
filii	w	Racławówce,•	
filii	w	Nosówce.•	

Miejskie Centrum Kultury  
w Boguchwale:
- styczeń - czerwiec 2014 rok 
realizacja	 projektu	 Młodzi	 Ani-
matorzy	 -	 zrób	 to	 sam! Projekt 
dla	 młodzieży:	 13-19	 lat.	 Ce-
lem	projektu	jest	powstanie	gru-
py	 Młodych	 Animatorów,	 którzy	
uzyskają	 kompetencje	 i	 poznają	
narzędzia	potrzebne	do	realizacji	
własnych	 projektów	kulturalnych	
i	społecznych	w	Boguchwale.
- luty - maj 2014 rok realiza-
cja	 projektu	 „Akcja	 (RE)anima-
cja” realizowany	 przez	 Miejskie	
Centrum	 Kultury	 we	 współpra-
cy	 z	 Gimnazjum	 w	 Boguchwale.	
Zróbmy	 razem	 film	 animowany	 
o	Boguchwale!	13.02.2014	o	godz.	
12.00	w	Gimnazjum	im.	Ks.	Ppłk	
Stanisława	Żytkiewicza	 -	wykład	
inauguracyjny	 o	 polskiej	 anima-
cji,	dowiemy	się,	co	to	jest	anima-
cja,	„z	czym	to	się	je”	i	poznamy	
najciekawsze	 przykłady	 rozwią-
zań	 technicznych.	 W	 kolejnych	
miesiącach	postaramy	się	poznać	
Boguchwałę	„od	podszewki”,	czy-
li	 jej	historyczne	tło,	pofantazju-
jemy	nad	jej	wizją	na	przyszłość	
a	wszystko	to	na	warsztatach	pi-
sania	 scenariusza	 i	 warsztatach	
graficznych.	W	pracowniach	mul-
timedialnych	 odbędą	 się	 zajęcia	
z	 montażu	 filmu	 animowanego. 
W	maju	FINAŁ:	 impreza	z	poka-
zem	filmu	i	wernisażem	prac	pla-
stycznych.

Lokalny Ośrodek Kultury 
„Razem” w Niechobrzu:
- 27 luty 2014 rok – „Babski”	
Comber VI	Edycja

Urodzony	 8	 lutego	
1953	 roku	 w	 Za-
rzeczu,	 woj.	 rze-
szowskie,	 syn	 Mi-
chała	 i	 Stanisławy,	
absolwent	 Tech-
nikum	 Elektrome-
chanicznego	 (kie-
rowca	 mechanik,	

instruktor	 sportu).	 Zapaśnik	 (214	 cm,	
135	kg)	stylu	wolnego	(waga	supercięż-
ka),	 reprezentant	Stali	Rzeszów	(1973-
1993),	 podopieczny	 trenerów:	 Jana	
Małka	i	Bronisława	Ginalskiego	oraz	Eu-
geniusza	Najmarka	 (kadra).	 Siłacz	 nie-
zwykły,	 przypadkiem	 odkryty	 dla	 spor-
tu	 (w	 szkole	 go	 nie	 uprawiał	 gdyż	 był	
za	mały),	kiedy	przed	dwudziestym	ro-
kiem	 życia	 gwałtownie	 urósł	 i	 stał	 się	
obiektem	zainteresowania	poszukiwaczy	
koszykarskich	talentów.	

Mimo	2	metrów	i	14	centymetrów	do	
basketu	się	nie	nadawał.	Jego	siłę	moż-
na	 było	wykorzystać	w	 zapasach,	 choć	
i	 tu	były	problemy.	Przy	drugim	podej-
ściu	(przerwa	w	treningach)	w	zapasach	
jednak	pozostał,	ale	brak	przygotowania	
sprawnościowego	(w	młodości)	pozbawił	
go	 najwyższych	 sportowych	 zdobyczy,	
choć	i	tak	na	matach	całego	świata	od-
niósł	wiele	sukcesów.	

Adam Sandurski - „Olbrzym z Rzeszowa”
OSIąGNIęCIA

8-krotny mistrz Polski w w. super-
ciężkiej	(1978-1984,	1988)	był	poza	tym:	
3-krotnym medalistą MŚ	-	brązowym	
(1981),	srebrnym	(1982,	1983),	finalistą	
MŚ	 1978	 (4	m.),	 1985	 (4	m.),	srebr-
nym medalistą ME	 (1984)	 i	 5-krot-
nym	 brązowym	medalistą	 (1979-1982,	
1986)	 i	finalistą	ME	1977	(6	m.),	1978	
(5	 m.),	 1983	 (6	 m.).	 Życiowy	 sukces	
odniósł	 podczas	 IO	w	Moskwie	 (1980),	
gdzie	 zdobył	 brązowy medal,	 choć	 -	
jak	twierdził	trener	Eugeniusz	Najmark	-	
nasz	„wolniak”	o	niedźwiedziej	sile	 „był	 
w	 Moskwie	 krok	 od	 jeszcze	 większego	
sukcesu”.	 Uchodził	 za	 „dobrego	 ducha”	
całej	 grupy	 zapaśniczej.	 Sport	 uważał	
za	 swoją	 wielką	 szansę	 życiową,	 którą	
chciał	za	wszelką	cenę	wykorzystać.	

Odznaczony	 m.	 in.	 sześciokrotnie	
srebrnym	 Medalem	 za	 Wybitne	 Osią-
gnięcia	Sportowe.	Był	sportowcem	bar-
dzo	 popularnym	 (zwanym	 powszechnie	
„olbrzymem	z	Rzeszowa”),	wielokrotnym	
laureatem	nagrody	„Złoty	pas”	 redakcji	
„Sportu”	dla	najlepszego	zapaśnika	sty-
lu	wolnego.	Żonaty,	ma	dwie	córki	(We-
ronika,	Karolina).	Po	zakończeniu	karie-
ry	sportowej	wyjechał	do	Niemiec,	gdzie	
mieszka	(Witten).

Źródło: www.olimpijski.pl 
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Zajęcia	 zostały	 przeprowadzone	 
w	listopadzie	i	grudniu	w	gimnazjach	
w	 Boguchwale,	 Niechobrzu	 i	 Racła-
wówce.	Tegoroczny	cykl	warsztatów	
był	 kontynuacją	 inicjatywy	 rozpo-
czętej	w	2012	rok.
Głównym	celem	warsztatów	było	

przybliżenie	 problemu	 uzależnień	
oraz	ukazanie	negatywnych	skutków	
spożywania	 alkoholu	 i	 zażywania	
narkotyków.	 Podczas	 zajęć	 promo-
wane	były	aktywne	formy	spędzania	
czasu	 będące	 alternatywą	 do	 sytu-
acji	sprzyjających	uzależnieniom.
Gimnazjaliści	z	pomocą	psycholo-

ga	kształtowali	umiejętności	wyraża-

Warsztaty profilaktyczne  
w boguchwalskich gimnazjach
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
dla uczniów II klas gimnazjum, zorganizowane zostały warsztaty 
profilaktyczne poruszające problematykę szkodliwości używek. 

nia	swojego	zdania	oraz	asertywność.	
Ogromnym	 plusem	 przeprowadzo-
nych	 zajęć	 było	 prowadzenie	 ich	 w	
formie	angażującej	młodzież	tj.	ćwi-
czenia	w	grupach	i	psychodrama.

    UM

Noworoczne zmagania 
siatkarskich drużyn 
„SST Lubcza”

Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Drużyn Mieszanych o Puchar Burmistrza Boguchwały
15 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Niechobrzu odbył się No-
woroczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn Mieszanych o Puchar 
Burmistrza Boguchwały.

Pierwszą	 połowę	 meczu	 rozgrywały	
dziewczęta,	a	drugą	połowę	chłopcy.	
Po	zaciętej	rywalizacji	najlepszą	dru-
żyną	 turnieju	 okazali	 się	 uczniowie	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Boguchwale,	
która	 nie	 przegrała	 żadnego	meczu.	
Drugie	miejsce	zajęła	drużyna	Szko-
ły	Podstawowej	w	Racławówce,	a	na	
najniższym	 stopniu	 podium	 uplaso-
wała	 się	 drużyna	 z	 Lutoryża,	 która	
pokonała	 Szkołę	 Podstawową	w	 No-
sówce.	Kolejne	miejsca	w	klasyfikacji	
końcowej	to:	5	miejsce	-	SP	Zgłobień	
i	SP	nr	1	Niechobrz,	6	miejsce	 -	SP	
Mogielnica	i	SP	nr	2	Niechobrz.

Przyznane zostały również wy-
różnienia indywidualne:

Najlepszy bramkarz - Kacper 
Powierża,	 SP	 Lutoryż,	 	 Najlepsza 
bramkarka	 -	 Aurelia	 Niedziałek,	
SP	 Racławówka,	 Król strzelców - 
Klaudiusz	 Dziedzic,	 SP	 Boguchwa-
ła,	 Królowa strzelczyń	 -	 Wikto-
ria	 Pączkowska,	 SP	 Boguchwała 
	 	 Najbardziej	 spektakularne	 zwycię-
stwa	odniosła	drużyna	z	Boguchwały:	
11-1	z	SP	nr	1	Niechobrz,	10-0	z	SP	

Mogielnica,	7-0	z	SP	Nosówka.	Walka	
w	 meczach	 finałowych	 była	 bardzo	
wyrównanym	 poziomie,	 a	 o	 zwycię-
stwie	w	większości	decydowała	jedna	
bramka.

Składy zwycięskich drużyn: 
I miejsce 
Szkoła	 Podstawowa	 w	 Boguchwale:	
opiekun	 mgr	 Artur	 Bilski,	 Wiktoria	
Pączkowska,	 Monika	 Monica,	 Ga-
briela	 Mackiewicz,	 Wiktoria	 Bednar-
ska,	 Oliwia	 Płatek,	 Klaudiusz	 Dzie-
dzic,	 Mateusz	 Krok,	 Jakub	 Bosek,	
Maksym	 Rzepka,	 Sebastian	 Suda. 
II miejsce 
		Szkoła	Podstawowa	w	Racławówce:	
opiekun	 mgr	 Łukasz	 Bubicz,	 Aurelia	
Niedziałek,	 Martyna	 Olszewska,	 Zu-
zanna	Hnatio,	Natalia	Nowak,	Marce-
lina	 Guzek,	 Klaudia	 Rzucidło,	 Agata	
Szarek,	 Kacper	 Haligowski,	 Krystian	
Haligowski,	 Konrad	 Kaszuba,	 Maciej	
Szalacha,	Patryk	Książek,	Kacper	Kot.
III miejsce
	 	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Lutoryżu:	
opiekun	mgr	Gołojuch	Dorota,	Justy-
na	Stanek,	Anna	Wilk,	Dominika	Wilk,	
Weronika	 Derendarz,	 Natasza	 Mysa-
kowec,	Kacper	Powierża,	Mateusz	Mi-
tał,	Dawid	Krauz,	Dominik	Warzybok,	
Daniel	 Świder,	 Dariusz	 Broda,	 Filip	
Sołtys,	Beniamin	Borez.

mgr Renata Ludera,  
Gminny Koordynator Sportu  

Szkół Podstawowych  
w Gminie Boguchwała

Zdrowie/Sport

Jeszcze przed rozpoczęciem nowo-
rocznych zmagań, obie ekipy Lubczy 
wykorzystały ostatnie chwile okien-
ka transferowego i wzmocniły swo-
je kadry. Do zespołu siatkarzy dołą-
czył nowy libero - Mateusz Twaróg, 
19-letni wychowanek AKSu Rzeszów, 
z którym w zeszłym roku wywalczył 
Wicemistrzostwo Polski juniorów,  
a nowy nabytek Lubczy został wybra-
ny najlepszym libero turnieju. 

W	ostatniej	chwili	wzmocnił	się	tak-
że	zespół	siatkarek,	do	którego	dołączy-
ła	 Magdalena	 Cebula,	 występująca	 do	
tej	pory	w	II-ligowej	drużynie	V	LO	Rze-
szów.	

W	pierwszym	meczu	2014	roku	siat-
karze	 Lubczy	 starli	 się	 z	 drużyną	 AZS	
UR	Rzeszów.	Mecz	rozstrzygał	się	w	tie-
breaku,	mimo	iż	Lubcza	prowadziła	już	
2:0.	Gospodarze	nie	 zdołali	 jednak	za-
chować	koncentracji,	a	ekipa	z	Rzeszo-
wa		po	raz	kolejny	w	tym	sezonie	odwró-
ciła	losy	spotkania.	Decydująca	odsłona	
padła	jednak	łupem	Lubczy	i	ostatecznie	
to	ekipa	z	Racławówki	cieszyła	się	z	dzie-
siątego	w	tym	sezonie	zwycięstwa.	Uda-
ną	passę	siatkarze	kontynuowali	w	star-
ciach	z	Neobus	Niebylec	i	SMS	Brzozów	
wygrywając	3:1	 i	 3:2.	Zwycięską	 serię	
zakończył	niestety	wicelider	tabeli	z	Gło-
gowa,	wygrywając	z	Lubczą	3:0.	Na	dru-
gą	 porażkę	w	 sezonie	 złożyła	 się	 duża	
ilość	błędów	oraz	pomyłki	arbitrów.	Sen-
sacja	wisiała	w	powietrzu	także	kolejnym	
meczu,	w	którym	drużyna	z	Racławówki	
walczyła	z	ostatnią	drużyną	tabeli	MOSiR
-em	Jasło.	Jasielski	zespół	prowadził	już	
2:0	w	setach,	jednak	w	tie-breaku	uległ	
Lubczy.	Lubcza	utrzymuje	nadal	pozycję	
lidera	tabeli	III	ligi,	z	3	pkt	przewagi	nad	
LKS	Głogovia	Głogów	Młp.

Trudny wyjazd
Rywalizację	 w	 III	 lidze	 siatkarki	 Lub-
czy	rozpoczęły	od	trudnego	wyjazdu	do	
Przemyśla.	 Podopieczne	 Alicji	 Nerc	 ro-
zegrały	bardzo	dobre	spotkanie	zwycię-
żając	w	 trzech	 setach.	 Było	 to	 siódme	 
z	rzędu	zwycięstwo,	a	zarazem	rewanż	
za	pierwszą	rundę,	kiedy	to	Lubcza	stra-
ciła	nie	tylko	dwa	punkty,	ale	też	kluczo-
wą	 zawodniczkę	 na	 cały	 sezon.	 Szczę-
śliwą	 passę	 drużyny	 zakończył	 AZS	
Rzeszów.	 Kapitalna	 postawa	 w	 bloku	 
i	na	zagrywce	Justyny	Bator	dała	przy-
jezdnym	 zwycięstwo.	 Siatkarkom	 Lub-
czy	nie	udał	się	także	rewanż	za	porażkę	
w	pierwszej	 rundzie	z	zespołem	Szóst-
ki	Mielec.	Silny	 zespół	 doświadczonego	
trenera	Romana	Murdzy	znów	zwyciężył	 
w	trzech	setach,	 tym	razem	do	19,	17	
i	20.	Siatkarki	Lubczy	szybko	poprawiły	
sobie	jednak	humory	pewnie	pokonując	
Marbę	Sędziszów	Młp.	w	trzech	setach.	
Żeński	 zespół	 z	 Racławówki	 utrzymuje	
się	 na	 czwartym	miejscu	 w	 tabeli,	 ale	
szanse	na	awans	o	choćby	jedną	lokatę	
są	już	niewielkie.

Źródło: SST Lubcza
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Na lata 2014-2015  
rekrutacja będzie prowadzona 
od 1 marca 2014 r. do 16 maja 2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale realizuje w ramach Priorytetu VII POKL
Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 projekt „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała”.
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„Mistrzowie Kodowania”  
z Woli Zgłobieńskiej  
w Warszawie




