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Gdzie można
otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”:
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)

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Lokalny Ośrodek Kultury
2. Sklep nr 3 (GS)

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)
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 koło LOK-u
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)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
oraz wszystkie jej filie na terenie gminy Boguchwała

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

Czekamy na sygnały
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
 ul. Doktora Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
e-mail: gbp@boguchwala.pl

Zespół redakcyjny:
Aneta Świeca, Irena Jakubiec

Wiadomości do zakładki „Wiadomości samorządowe”
przygotowują pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Skład i druk: Digital Art Studio   www.digitalartstudio.pl

Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tek-
stów oraz korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca 
nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy.
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Z kalendarza Burmistrza...
10.02 - spotkanie z przedstawicielami 
spółki PKS Rzeszów
18.02 - Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale
22.02 - Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Rzeszowskiego
23.02 - udział w posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Regionalnego Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego
25.02 - Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale
29.02 - posiedzenie Zarządu Stowarzy-
szenia ROF

29.02 - Walne Zebranie Członków LGD 
„Trygon - Rozwój i Innowacja”
03-04.03 - udział w Zgromadzeniu 
Związku Miast Polskich w Dąbrowie 
Górniczej
05.03 - udział w gminnych obchodach 
Dnia Kobiet 
06.03 - Koncert Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych „Naznaczeni Niezłomnością 2”
07.03 - spotkanie z Zastępcą Prezydenta 
Miasta Rzeszowa Markiem Ustrobińskim
08.03 - Zebranie Sołeckie w Woli Zgło-
bieńskiej

08.03 - Zebranie Sołeckie w Zgłobniu
10.03 - walne zebranie Stowarzyszenia 
„Aglomeracja Rzeszowska”
10.03 - Zebrania Sołeckie w Racławówce
10.03 - Zebrania Sołeckie w Niechobrzu
14.03 - spotkanie z radnymi
15.03 - Zebranie Sołeckie w Nosówce 
15.03 - Zebranie Sołeckie w Kielanówce
17.03 - Sesja Rady Miejskiej

 XX Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się 18 lutego 2016 
roku. W trakcie posiedzenia została 
przedstawiona informacja o stanie po-
rządku i bezpieczeństwa publiczne-
go. Swoje sprawozdania przedstawili: 
Komendant Komisariatu Policji w Bo-
guchwale Dariusz Woźny, Komendant 
Zarządu Gminnego OSP Wojciech Rzu-
cidło oraz Komendant Straży Miejskiej 
Mirosław Korczyński. Ponadto przedsta-
wiona została informacja o działalności 
spółek gminnych. Podczas sesji podjęto 
uchwały w sprawie:
1. Utworzenia jednostki budżetowej 
„Centrum Aktywności Seniora”,
2. Zapewnienia obsługi administracyj-
nej, finansowej i organizacyjnej dla jed-
nostki budżetowej „Centrum Aktywno-
ści Seniora”,
3. Przystąpienia do realizacji projektu 
pod nazwą „E-usługi Miast i Gmin Pod-
karpackich II etap”,
4. Zaciągnięcia zobowiązania ponad 
budżet 2016 roku,
5. Emisji obligacji oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu,
6. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,

Relacja z sesji Rady Miejskiej
w Boguchwale

7. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8. Nieodpłatnego przekazania na rzecz 
gminy nieruchomości położonych w Bo-
guchwale stanowiących własność Skarbu 
Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomo-
ści położonej w Zgłobniu,
10. Wyrażenia zgody na przeniesienie 
służebności w Mogielnicy,
11. Nabycia na rzecz gminy nierucho-
mości położonych w Boguchwale,
12. Nabycia na rzecz gminy nierucho-
mości położonej w Niechobrzu,
13. Ustalenia wzoru deklaracji o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,
14. Zmiany uchwały Nr II.3.2014 w spra-
wie wyboru Przewodniczących Stałych 
Komisji Rady oraz  uchwały Nr II.4.2014 
w sprawie zatwierdzenia składów oso-
bowych  Komisji Rady Miejskiej.
 XXI Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się  25 lutego 2016 
roku. W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwałę w sprawie: Wspólnej realizacji 
zadań inwestycyjnych w ramach projek-
tu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

UM
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 Świadczenie wychowawcze otrzy-
mają rodzice i opiekunowie prawni lub 
faktyczni do ukończenia przez dziecko 
18 roku życia
• Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne 
dziecko jest niezależnie od dochodu
• Wsparcie na pierwsze lub jedyne 
dziecko przysługuje przy spełnieniu 
kryterium dochodowego :
- 800 zł netto na osobę w rodzinie
- 1200 zł netto na osobę w rodzinie 
z niepełnosprawnym dzieckiem

 Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można składać od dnia 
1  kwietnia 2016r w Sali Widowisko-
wej Urzędu Miejskiego w Boguchwa-
le (ul.  Doktora Tkaczowa 134) w dni 
robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30-15:30, a także w wer-
sji elektronicznej za pomocą: Platformy 
Usług Elektronicznych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (PUE ZUS), Porta-

Program „Rodzina 500 plus”
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus.” 

lu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), za 
pośrednictwem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 
oraz bankowości elektronicznej.
 Pierwsze świadczenia wycho-
wawcze zostaną przyznane na  okres 
świadczeniowy od  dnia wejścia w  ży-
cie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r. 
do 30 września 2017 r. 
 Jeśli osoba złoży wniosek w  ter-
minie trzech miesięcy od  dnia wej-
ścia w  życie ustawy, tj.  od 1 kwietnia 
do  1  lipca 2016 r., to  świadczenie wy-
chowawcze zostanie przyznane i  wy-
płacone z  wyrównaniem począwszy 
od dnia 1 kwietnia 2016r. MOPS będzie 
miał trzy miesiące na wydanie decyzji 
i wypłatę świadczenia.
 W   przypadku złożenia wniosku 
po upływie trzech miesięcy od dnia wej-
ścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), 
prawo do świadczenia zostanie przyzna-
ne i wypłacone począwszy od miesiąca, 

w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami.
 Program „Rodzina 500 plus” jest 
zgodny z dotychczasową, unijną prakty-
ką koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, która eliminuje sytuacje jed-
noczesnego pobierania świadczeń w wię-
cej niż jednym kraju. Jeśli osoba składająca 
wniosek lub członek jej rodziny przebywa 
zagranicą - w kraju Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, 
leczniczego lub nie jest związany z podję-
ciem przez dziecko kształcenia poza grani-
cami RP, to gmina przekaże wniosek wraz 
z dokumentami marszałkowi wojewódz-
twa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez 
tą samą osobę podobnych świadczeń 
w dwóch państwach jednocześnie. Świad-
czenie wychowawcze nie będzie przysłu-
giwać, jeżeli rodzina otrzymuje zagranicą 
świadczenie o podobnym charakterze.

MOPS

 Projekt „Wyrównywanie szans 
mieszkańców Gminy Boguchwała oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu” realizowany był przez gminę 
Boguchwała od lutego 2013 roku. Jego 
celem było zapewnienie sprzętu kom-
puterowego i dostępu do internetu 
osobom zagrożonym „wykluczeniem 
cyfrowym”, w szczególności osobom 
będącym w trudnej sytuacji material-
nej, czy osobom niepełnosprawnym. 
Całkowity koszt realizacji projektu wy-
niósł 3 494 123,95 zł. Środki na jego re-
alizację Gmina Boguchwała pozyskała 
w 100% w ramach unijnego programu 
Innowacyjna Gospodarka.
 W ramach trzech etapów projektu 
zrealizowane zostały dostawy sprzętu 
komputerowego oraz urządzeń sieci 
teleinformatycznych, modernizacje in-
stalacji sieci komputerowych oraz szko-
lenia. 298 darmowych komputerów 
wraz z oprogramowaniem i dostępem 
do internetu trafiło do gospodarstw 
domowych. 420 laptopów otrzymało 

Ponad 750 nowych komputerów trafiło do Gminy Boguchwała 
 W grudniu 2015 roku do gospodarstw domowych z terenu Gminy Boguchwała trafiły ostatnie darmowe komputery 
zakupione w ramach projektu przeciwdziałania „wykluczeniu cyfrowemu”. Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego łącznie 754 komputery trafiły do domostw, szkół i ośrodków kultury.

12 gminnych placówek oświatowych. 
Do szkół trafiło także 28 drukarek oraz 
szafy mobilne i routery WiFi. W ostatnim 
etapie projektu ośrodki kultury wraz 
z filiami doposażono w 36 komputerów 
stacjonarnych oraz 10 drukarek.
 Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra 
Klimczaka: dzięki skutecznemu pozyskaniu 
przez Gminę Boguchwała funduszy unij-
nych udało się zapewnić najbardziej po-
trzebującym gospodarstwom domowym 
darmowy sprzęt komputerowy. Blisko 300 
rodzin może korzystać z nowoczesnych 
komputerów oraz dostępu do internetu. 
Dodatkowo samorząd do końca 2020 roku 
będzie finansował zakup usług interneto-

wych oraz serwisowych dla beneficjentów 
programu. Liczymy, że podjęte działania 
mające na celu inkluzję osób wykluczonych, 
poprzez dostarczenie sprzętu komputero-
wego oraz uczenie ich umiejętności obsługi 
komputera wpłynie na poprawę kondycji 
tych gospodarstw (większe predyspozycje 
i kwalifikacje na rynku pracy, lepsze wyniki 
uczniów, lepsza integracja z najbliższym 
otoczeniem).
 Ponadto dzięki doposażeniu placó-
wek oświatowych uzyskaliśmy wysoki 
wskaźnik komputeryzacji szkół, a w szcze-
gólności dostępności uczniów do nowe-
go sprzętu komputerowego. Dziś średnio 
w  gminie jeden szkolny komputer przy-
pada na czterech uczniów, co pozwala 
na wykorzystanie komputerów podczas 
innych zajęć, nie tylko informatycznych. 
Działania te zostały zauważone przez 
kapitułę rankingu samorządów „Rzecz-
pospolitej”. W kategorii Innowacyjny Sa-
morząd gmina Boguchwała znalazła się 
w 2015 roku na 25 miejscu w Polsce.

UM
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 Dzięki kawiarni wspólnie z miesz-
kańcami będziemy mieli gdzie przycho-
dzić, poznawać się lepiej, debatować, 
oglądać i współtworzyć wystawy oraz 
brać udział w wieczorach artystycznych. 
Wyciągnięcie mieszkańców i miesz-
kanek z domu jest możliwe nie tylko 
dzięki smacznej kawie, ale kawie, której 
towarzyszy rozmowa oraz artystyczne 
inicjatywy prowadzone przez wolonta-
riuszy. Dzięki kawiarni i nieformalnym 
kontaktom między mieszkańcami bę-
dzie możliwe zainicjowanie tematów 
dotyczących całej naszej społeczności 
- przekonuje Ewelina Jurasz. 
 Społeczna Kawiarnia ma być pro-
wadzona wspólnie, pod okiem pra-
cowników MCK, ze wszelkimi pozwo-
leniami, jednak bez wypłaty. Ma to być 
przestrzeń otwarta, służąca integracji 
mieszkańców, bez cennika. Opłaty za 
kawę i herbatę nie będą pobierane. 
Środki zebrane do tzw. puszki lub inne 
wolne datki będą przekazywane na za-
planowaną działalność grup zaangażo-
wanych w prowadzenie kawiarni. 
 Ponieważ jest to inicjatywa spo-
łeczna, kawiarnia będzie czynna tylko 

Społeczna Kawiarnia w Boguchwale
 Co zrobić, gdy nie ma się gdzie spotykać, za to są chęci do działania i mnóstwo niespożytkowanej energii? Można 
sobie miejsce stworzyć wspólnie. Społeczna Kawiarnia to pomysł seniorek, młodzieży, mam i pracowników Miejskiego 
Centrum Kultury w Boguchwale. 

w określone dni tygodnia, od środy do 
soboty w godz. 16-21. W środy odpo-
wiedzialność za kawiarnię bierze gru-
pa rodziców, w czwartek - pracownicy 
MCK, w piątek - grupa seniorek, w sobo-
tę - młodzież i dyrektorka MCK.
 W Społecznej Kawiarni będzie moż-
na się spotykać, rozmawiać, wymieniać 
się swoimi ideami z innymi. Będzie też 
można przynieść coś, co chce się podaro-
wać, zostawić w nadziei, że inni to sobie 
zabiorą lub że zostanie to wykorzystane 
przez innych ludzi z pożytkiem. W ka-
wiarni będzie można organizować wy-
stawy miejscowych artystów, warsztaty 
tematyczne i spotkania towarzyskie.
Coś nowego, coś szalonego
 Pomieszczenie już jest - w odda-
nym w ubiegłym roku Miejskim Cen-
trum Kultury przy pl. Rynek 2 w Bo-
guchwale: nowe, ale na razie puste, 
szaro-czarne. - Pragniemy tu stworzyć 
miejsce spotkań, jakiego jeszcze nie 
było w okolicy. Mając chęci, pomysł 
i pustą przestrzeń, daliśmy sobie szansę 
na stworzenie czegoś nowego, unika-
towego i być może szalonego - mówią 
pomysłodawcy kawiarni.

 Projekt zabudowy kawiarni też 
jest gotowy: nieodpłatnie wykonał go 
Paweł Bielat, architekt z Boguchwały, 
według wspólnej koncepcji grupy ini-
cjującej powstanie miejsca. Rady osiedli 
przekazały część środków na wyposaże-
nie i zabudowę miejsca, brakuje ich na 
uzupełnienie wyposażenia gastrono-
micznego i asortyment.
 Jeśli uda się zdobyć 8,5 tys. zł na 
PolakPotrafi.pl, to wystarczy na zakup 
podstawowego wyposażenia i asorty-
mentu, m.in. lodówki, kubków, szkla-
nek, sztućców, wyposażenia zaplecza 
kawiarni oraz zapasu kawy, herbaty, 
cukru, mleczka, wreszcie systemu wy-
stawienniczego do kawiarnianej galerii. 

MCK

Bezpłatne szczepienia przeciw zakażeniom
wirusem HPV - zadbaj o zdrowie i życie swoich córek

 Rozpoczęty w marcu ubiegłego roku program profilakty-
ki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV będzie kon-
tynuowany w roku bieżącym. Z szansy bezpłatnych szczepień 
dotychczas skorzystało 55 dziewcząt. W 2016 roku szczepie-
niami zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2005, zameldowa-
ne na terenie gminy. Akcję poprzedzi kampania informacyj-
no-edukacyjna, w tym spotkania z lekarzami i specjalistami 
w placówkach szkolnych.
 Gmina Boguchwała była trzecią na Podkarpaciu i pierw-
szą w powiecie rzeszowskim gminą, która postanowiła ak-
tywnie wspierać profilaktykę nowotworową i zabezpieczyć 
nastolatki przed wirusem HPV. Program jest sfinansowany 
w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia 
Mieszkańców Gminy Boguchwała, a realizatorem szczepień 
jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie - Przychodnia 
Rejonowa w Boguchwale.

 Wirus HPV jest bardzo rozpowszechniony, w trakcie swo-
jego życia spotyka się z nim ponad 70% aktywnych seksualnie 
kobiet i mężczyzn. Wyodrębnia się wiele jego typów, wśród 
których występują te odpowiedzialne za rozwój większo-
ści nowotworów szyjki macicy, pochwy, sromu, szyi i głowy, 
a także za powstawanie brodawek narządów płciowych, tzw. 
kłykcin kończystych. Szczepienia chroniące przed zakażeniem 
wirusem HPV są najskuteczniejsze u osób, które jeszcze nie 
rozpoczęły życia intymnego. Zgodnie z rekomendacjami WHO 
oraz światowych i polskich towarzystw ginekologicznych, za-
lecane są one dziewczętom w wieku 11-14 lat. Wykonuje się je 
powszechnie w wielu krajach w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych i w Australii. 
 Dziewczynki szczepione będą szczepionka czterowa-
lentną, zabezpieczającą nie tylko przed rakiem szyjki macicy, 
sromu, pochwy i odbytnicy, ale również przed brodawka-
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Harmonogram:

Realizatorem szczepień jest:
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
- Przychodnia Rejonowa w Boguchwale
ul. Doktora Tkaczowa 169, tel. 17 871 44 44
Kontakt:
Kinga Harpula, tel. 785 934 140,
harpula.k@zoz2-rzeszow.med.pl
Kontakt w Urzędzie Miejskim w Boguchwale:
Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255,
k.blonska@um.boguchwala.pl

DATA SZKOŁA GODZINA

31.03 (czwartek)
ZS w Kielanówce 16:30

SP w Zgłobniu 17:45

11.04
(poniedziałek)

SP w Mogielnicy 17:00

SP w Lutoryżu 18:00

12.04 (wtorek)

SP w Racławówce 16:30

SP w Woli Zgło-
bieńskiej

17:30

14.04 (czwartek)

SP nr 2 w Niechob-
rzu

16:30

SP nr 1 w Niechob-
rzu

17:40

15.04 (piątek) SP  w Nosówce 17:00

20.04 (środa)
SP w Boguchwale 17:00

SP w  Zarzeczu 18.00

Rodzice mogą skorzystać z dowolnie wybranego terminu  
i miejsca spotkania informacyjnego.

mi narządów płciowych. Pierwsza dawka podana zostanie 
w kwietniu. Pełen cykl wymaga podania 3 dawek szczepion-
ki, przy czym ostatnia dawka przypada 6 miesięcy po pierw-
szym szczepieniu, warto więc nie zwlekać z podjęciem decyzji 
i udać się z córką do punktu szczepień.
 Szczegóły programu szczepień będą przekazywane pod-
czas spotkań z rodzicami, które odbędą się w placówkach 
szkolnych.

 3 marca w Szkole Podstawowej w Nosówce odbył się 
uroczysty apel zorganizowany z okazji Narodowy Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

 Podczas występów uczniowie uczcili pamięć żołnierzy 
podziemia antykomunistycznego, w tym pochodzącego z No-
sówki Franciszka Błażeja. Postać mjr Błażeja upamiętnia tabli-
ca przez budynkiem szkoły.
 Uroczystości w Nosówce były także okazją do zaprezento-
wania drugiego zespołu rockowego działającego przy Gimna-
zjum w Boguchwale. Grupa „Kronos”, pod kierunkiem dyrekto-
ra Krzysztofa Potockiego, zaprezentowała utwory poświęcone 
„Żołnierzom Wyklętym”, m.in. „Biały Krzyż” oraz „Wstań  i walcz”.

UM/Gimnazjum w Boguchwale

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- uroczysty apel w Szkole Podstawowej w Nosówce 
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Tadeusz Nalepa - kompozytor, gitarzy-
sta, wokalista, harmonijkarz i autor tek-
stów. Zadebiutował w lipcu 1963 roku 
wraz z Mirą Kubasińską z rzeszowskiego 
kabaretu „Porfirion” na II Festiwalu Mło-
dych Talentów w Szczecinie, gdzie otrzy-
mali wyróżnienie w kategorii zespołów 
wokalnych. W sierpniu 1965 roku założył 
grupę Blackout, której pierwszy występ 
odbył się 3 września 1965 roku w rzeszow-
skim klubie „Łącznościowiec”.
 Właściwy rozwój zespołu nastąpił 
od poznania przez Nalepę mieszkającego 
wówczas w Rzeszowie poety Bogdana Lo-
ebla, z którym współpraca trwała długie 
lata, a którego teksty nadały niepowta-
rzalny klimat piosenkom Nalepy. Po rze-
szowskich I Krajowych Targach Piosenki 
w 1965 roku, gdzie Blackout otrzymał 
wyróżnienie za interpretację, zespół zo-
stał zaproszony na nagrania do Młodzie-
żowego Studia „Rytm” i piosenki Nalepy 
i Loebla trafiły na ogólnopolską antenę 
Polskiego Radia i Telewizji. 
 Najbardziej znany skład grupy: Ta-
deusz Nalepa, Mira Kubasińska, Stani-
sław Guzek, Krzysztof Dłutowski, Robert 
Świerszcz i Józef Hajdasz . W latach 1966-
1967 nagrali kilka małych płyt i jeden al-

Dziewiąta rocznica śmierci Tadeusza Nalepy
 4 marca minęła dziewiąta rocznica śmierci Tadeusza Nalepy. Ojciec polskiego bluesa urodził się na terenie naszej 
gminy, 26 sierpnia 1943 roku w Zgłobniu.

bum „Blackout”. Wielkim przebojem była 
„Anna”. Zespół istniał do końca 1967 roku. 
W lutym 1968 roku Nalepa utworzył nową 
formację Breakout (nazwa miała sugero-
wać „wyłom” w konwencjach dotychczas 
obowiązujących w polskiej muzyce pop) 
w składzie Tadeusz Nalepa, Mira Kubasiń-
ska, Krzysztof Dłutowski, Janusz Zieliński 
i Józef Hajdasz. Pierwszy występ odbył się 
21 lutego 1968 roku w warszawskim klu-
bie „Stodoła”, a oficjalny debiut nastąpił 
27 lutego na I Musicoramie. W grudniu 
wylansowali swój wielki przebój „Gdybyś 
kochał, hej”. Pierwsza płyta długograją-
ca Breakoutu, „Na drugim brzegu tęczy”, 
z  towarzyszeniem muzyka jazzowego 
Włodzimierza Nahornego, ukazała się 
w 1969 roku. Grupa nagrała łącznie 10 al-
bumów, w tym, mający olbrzymie znacze-
nie dla nurtu bluesowego w Polsce „Blues 
Breakout”. 
 Grupa zakończyła działalność po 
rozpoczęciu stanu wojennego w grudniu 
1981 roku, jednak wielokrotnie, z okazji 
różnych imprez, była reaktywowana. Po 
zawieszeniu działalności Breakout’u Na-
lepa kontynuował występy solo, w któ-
rych towarzyszyli mu muzycy m.in. Od-
działu Zamkniętego, Maanamu i Dżemu. 

Z tymi ostatnimi nagrał w 1992 roku płytę 
„Numero Uno”. Od roku 1993 występował 
i nagrywał z grupą, w której towarzyszyli 
mu m.in. syn Piotr Nalepa i żona Grażyna 
Dramowicz. W 2003 roku został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Kolejne płyty nagrywał 
z różnymi składami. Ostatnią jest płyta 
DVD z 2006 roku z zapisem koncertu, któ-
ry odbył się 22 listopada 2003 roku w Rze-
szowie.
 W ostatnich latach życia poważnie 
chorował. Zmarł 4 marca 2007 w wyniku 
ciężkiej choroby nerek. Tadeusz Nalepa 
został pochowany dnia 12 marca 2007 na 
Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Źródło: blues.pl
Fot. commons.wikimedia.org

 Celem wydarzenia w Brukseli było zapoznanie z mate-
riałami i metodami pracy z różnych europejskich projektów 
i przeszkolenie nauczycieli w korzystaniu podczas lekcji z no-
wych technologii. W warsztatach wzięło udział 63 uczestni-
ków z 25 krajów Europy. Bardzo dobrą organizację spotkania, 
wysoki poziom szkoleń i wykładów oraz komfortowe warunki 
spotkania zapewnił zespół animatorów i realizatorów projek-
tu, kierowany przez dr Aguedę Gras-Velázquez.
 Program dydaktyczny obejmował prezentację 12 projek-
tów, realizowanych w różnych państwach, o bardzo wysokiej 
wartości merytorycznej. Odbyły się także sesje warsztatowe, 
w czasie których można się było dowiedzieć: Co to oznacza 

Międzynarodowe warsztaty naukowe nauczycieli
z Gminy Boguchwała

 W dniach 26-28 lutego Bożena Drozdowska-Wnęk, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zgłobniu, wzięła udział 
w warsztatach naukowych dla nauczycieli, w ramach projektu Scientix w Future Classroom Lab w Brukseli. Scientix pro-
muje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM: Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics), badaczami edukacji, projektodawcami, decydentami i innymi osobami zawodowo 
zajmującymi się nauczaniem tych przedmiotów.

dla edukacji STEM? Jak wykorzystywać robotykę w STEM? Jak 
budować modele 3D ze zdjęć? Jak stosować w edukacji filmy 
Science Fiction? Jak uczyć geometrii ze wsparciem TIK? Jak 
zorganizować i wyposażyć szkolne laboratorium przyszłości? 
Jak w sposób innowacyjny wdrażać umiejętności XXI-wieku 
w edukacji STEM.
 Krajowym punktem kontaktowym Scientix w Polsce jest 
Instytut Geofizyki PAN - lider badań w zakresie nauk o Ziemi. 
Z  Instytutem Geofizyki, placówka w Zgłobniu współpracuje 
od kilku lat, w ramach realizacji projektu Eduscience.
 Udział w warsztatach umożliwił pani Bożenie wymianę 
doświadczeń miedzy nauczycielami z różnych krajów Europy, 
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nawiązanie nowych kontaktów, poszerzenie perspektyw oraz 
wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Efektem udziału w 
konferencji jest m.in. zaproszenie uczniów szkoły w Zgłobniu 
przez dr Barbarę Roszkowską-Lech na festiwal nauki do Warsza-
wy, który odbędzie się we wrześniu oraz na wideokonferencję 
prowadzoną przez naukowców z Politechniki Warszawskiej.
Szkolenia zagraniczne nauczycieli Liceum Ogólnokształ-
cącego i Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale
 Pięcioro nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z Od-
działami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Dwujęzycznego w Bo-
guchwale  przebywało w okresie ferii zimowych w Wielkiej 
Brytanii. Uczestniczyli w specjalistycznych kursach zorgani-
zowanych przez Richard Language College w  Bournemouth 
w ramach projektu Erasmus+. 
 Fundusze na jego realizację pochodzą w 100% ze środ-
ków unijnych, z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja 
Rozwój”. Szkolenie nauczycieli obu Szkół odbyło się w ramach 
cyklicznego projektu „Kształcenie dwujęzyczne w Boguchwa-
le”, realizowanego od 2013 roku. Na jego realizację – tylko 
w tym roku – przyznano kwotę 168 341,13 zł. Środki te prze-
znaczono na pokrycie kosztów szkoleń, transportu, zakwa-
terowania i wyżywienia uczestników oraz na zakup środków 
dydaktycznych ułatwiających realizację projektu.
 Zajęcia odbywały się w małych wielonarodowych gru-
pach. W niektórych formach warsztatowych wspólnie uczest-
niczyli nauczyciele, studenci oraz uczniowie szkół średnich, co 
służyło wymianie informacji na temat systemów nauczania 
w poszczególnych krajach. 
 Nasi dwujęzyczni nauczyciele biorący udział w kursach 
metodycznych zapoznawali się z angielskim systemem na-
uczania. Przyglądali się m.in. wyposażeniu sal, organizacji 
zajęć oraz obserwowali lekcje prowadzone przez swoich an-

gielskich kolegów. Poznali także szereg nowych metod akty-
wizujących oraz służących motywowaniu uczniów do samo-
dzielnego rozwijania swojej wiedzy. 
 Niezwykle ważnym elementem szkoleń było doświad-
czalne poznawanie kultury brytyjskiej. Służyło temu zarówno 
mieszkanie u rodzin brytyjskich jak i wycieczki krajoznawcze 
m.in. do Jurassic Coast, Cardiff, Stonehange i Bath. 
 Udział nauczycieli Liceum i Gimnazjum w szkoleniach 
w Wielkiej Brytanii ma ogromy wpływ na rozwój regionalnego 
centrum nauczania dwujęzycznego w Boguchwale. Nauczy-
ciele uczestniczący w szkoleniach znacząco wzbogacili swoją 
wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania dwujęzycznego, 
a tym samym zdobyli nowe kompetencje i liczne pomoce na-
ukowe, które posłużą im podczas pracy z uczniami. Spostrze-
żeniami, doświadczeniem i materiałami dzielą się także z inny-
mi nauczycielami Gimnazjum i Liceum.  
 Kolejne wyjazdy nauczycieli dwujęzycznych w ramach 
powyższego projektu unijnego będą mieć miejsce w czasie 
najbliższych wakacji oraz ferii zimowych 2017r.

SP Zgłobień/LO

„ Zdrowo jem – więcej wiem!”
 W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Lutoryżu, podzieleni na dwie grupy „Słodkie 
śliwki” i „Drugotrzeciaki” uczestniczą w projekcie „Zdrowo jem – więcej wiem”. Jest to projekt realizowany przez Funda-
cję Banku Ochrony Środowiska  w trosce o zdrowie młodego pokolenia. 

 Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej 
rywalizacji zespołowej. Podzielony jest na trzy etapy: jesień, 
zima, wiosna. W każdym etapie zespół konkursowy ma do 
zrealizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których w skład wcho-
dzą lekcje, konkursy, promocja danego tematu w szkole oraz 
spotkania z rodzicami. Głównym celem projektu jest wykształ-
cenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad 
zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat 
produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szko-
dliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku 
pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dole-
gliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycz-
nej w profilaktyce zdrowotnej.
 Ciekawe tematy zajęć oraz forma ich realizacji sprawiają, 
że zajęcia są atrakcyjne i dzieci bardzo chętnie się w nie anga-
żują. Podczas przeprowadzonych lekcji uczniowie rozpozna-
wali owoce i warzywa za pomocą różnych zmysłów, pozna-
wali ich wartości odżywcze i pozytywny wpływ na organizm 

człowieka. Mogli również poznać produkty żywnościowe, 
które zawierają duże ilości soli i cukru, a także je pokoszto-
wać. Samodzielnie, na różnych opakowaniach, po „smacznych 
przekąskach” wyszukiwali niezdrowe składniki i byli bardzo 
zaskoczeni, jak w wielu produktach się znajdują. Wymyślali 
i  podawali rożne, interesujące propozycje i pomysły rozwią-
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zywania problemów zdrowego odżywiania. Angażowali się 
w dyskusje i wymianę zdań.
 Aktywnie uczestniczyli w zabawach ruchowych i rywali-
zacji drużynowej, szczególnie w grze terenowej, gdzie na te-
renie podwórka szkolnego i szkoły poszukiwali podpowiedzi 
i rozwiązywali zagadki. Uczniowie przynosili zdrowe produkty, 
z których samodzielnie, choć pod czujnym okiem nauczycieli, 
przygotowywali zdrowe poczęstunki i przekąski.  
 Na terenie szkoły promowali wartości odżywcze wyni-
kające z jedzenia owoców i warzyw. Zachęcali wszystkich do 
picia zwykłej wody i rezygnacji z kolorowych, gazowanych na-
pojów. Wykonywali plakaty, karty pracy, ciekawe zadania, któ-

re miały utrwalić zdobytą wiedzę, a także dawały możliwość 
wykazania się zdolnościami plastycznymi i dobrą współpracą 
w grupie. 
 Obecnie został zakończony i oceniony pierwszy etap - 
etap jesienny. Wspólne działania zakończyły się sukcesem. 
Grupa „ Słodkie śliwki”  (I a i I b) zdobywając 843 punkty upla-
sowała się na 34 miejscu spośród 172 ocenianych drużyn, na-
tomiast grupa „Drugotrzeciaki” (klasa II i III) zdobywając 1114,5 
punktów uplasowała się na 11 miejscu spośród 255 ocenia-
nych drużyn. 

SP Lutoryż

Kto w wolontariacie pracuje, ten na radości innych zyskuje!
Nie blokuj serca, rusz z pomocą!
 To hasła, które towarzyszą już trzy lata członkom Szkolne-
go Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej  w Lu-
toryżu.  
 Każdy rok szkolny, w naszej szkole, jest nie tylko czasem 
wytężonej nauki i pracy wychowawczej, ale także wzmożo-
nej działalności charytatywnej, podejmowanej przez Szkolne 
Koło Caritas. Opiekunem Koła jest nadal p. Marta Ryba, a asy-
stentem kościelnym ks. Kamil Sowa. Koło liczy 29. uczniów.
 W ciągu trzech lat działalności Koło przeprowadziło wiele 
akcji mających na celu pomoc potrzebującym, w duchu chrze-
ścijańskiej miłości bliźniego. 
 Każdego roku członkowie SKC włączają się w ogólnopolskie 
akcje Caritas takie, jak „Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie”, 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, Dzień Papieski”, „Skar-
bonka Wielkopostna”,  „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” .
 W ubiegłym roku  SKC pomagało nie tylko ludziom!  
Uczniowie wzięli udział   w akcji „Puszka dla głodnego 
brzuszka”, organizowanej przez Przytulisko „Cztery Łapy” 
w  Boguchwale. Zorganizowali w szkole zbiórkę „darów”  dla 
bezdomnych zwierząt. Zebrane  koce  i  karmy zostały przeka-
zane do schroniska.

„Zatrzymaj się, popatrz, nieś pomoc!”
Szkolne Koło Caritas w Lutoryżu nadal działa…

 Tradycją już stała się akcja: „Pamiętajmy o samotnych 
i chorych” – z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wiel-
kanocnych. Wolontariusze odwiedzają osoby starsze, samotne 
w ich domach, składając życzenia i przekazując własnoręcznie 
wykonane upominki. Systematycznie odwiedzają również 
pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości „Złote Liście”. 
 SKC, w miarę możliwości, organizuje pomoc grupom 
i społecznościom poszkodowanym przez katastrofy i potrze-
bującym stałej pomocy, m.in., akcja: „Pomóżmy ofiarom 
trzęsienia ziemi w Nepalu”, czy  „Pomóżmy Misjonarzom”, 
„Pomóżmy Kościołowi w Syrii”.  
 Koło zorganizowało w ubiegłym roku akcję  pod ha-
słem:  „Kolonia dla dzieci z Ukrainy”. Zaprośmy 200 dzieci 
polonijnych z Ukrainy na wakacje do Polski!  Członkowie  
rozprowadzali cegiełki na ten szczytny cel i przeprowadzili 
II Wielką Aukcję Obrazów – prac dzieci. W tym roku wspierało 
chorego na serce Wiktora, uczestnicząc w akcji „Wiktor – Aby 
serce pracowało jak zdrowe!”.
 We wrześniu 2015 r. przedstawiciele SKC  uczestniczyli 
w  Ogólnopolskim Jubileuszowym  (20 lat istnienia) Spotkaniu 
Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie.
 Członkowie SKC podejmują też wiele codziennych, drob-
nych inicjatyw wynikających z  potrzeby chwili, np. pomoc 
w nauce kolegom słabszym oraz dzieciom będącym w trudnej 
sytuacji rodzinnej.
 Praca w SKC sprawia opiekunom i uczniom wiele radości 
i satysfakcji.  
 Młodzi ludzie uczą się, poprzez zaangażowanie na rzecz 
drugiego człowieka, wzbudzać zaufanie, nawiązywać więzi 
emocjonalne oraz rozwijać umiejętność komunikacji z każ-
dym człowiekiem. Uczą się empatii, wrażliwości na potrzeby 
bliźnich i bezinteresowności, cech tak potrzebnych w dzisiej-
szym świecie
 Wszystkim, którzy włączają się w działalność naszego 
Szkolnego Koła Caritas serdecznie dziękujemy! Dziękujemy 
rodzicom i uczniom za pomoc i ofiarność.
 Naszą działalność prezentujemy na stronie internetowej 
szkoły, w zakładce „Szkolne Koło Caritas”. Zachęcamy do lektu-
ry!

Opiekun SKC
M.R.
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 Celem innowacji było dotarcie z książką do dzieci po-
przez różne formy. Dzieci brały udział w zabawach związanych 
z  książką: scenki, dramy, konkursy, miały możliwość upra-
wiania własnej twórczości.   Atrakcją były dla nich spotkania 
z ciekawymi ludźmi,   wyjazdy do teatru, biblioteki gminnej. 
Uczniowie brali udział w szkolnych i pozaszkolnych konkur-
sach czytelniczych: „Inni a jednak tacy sami” - konkurs na 
opowiadanie, konkurs recytatorski „My się mówić nie boimy”, 
„Podróże małe i duże”, szkolny etap konkursu V edycji Podkar-
packiego Konkursu Pięknego Czytania. Zmaganiom towarzy-
szyły wystawy książek, prac literackich i plastycznych.
 Inną ciekawą formą promującą czytelnictwo było or-
ganizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi, którzy czytali 
fragmenty swoich ulubionych książek z dzieciństwa. Szkołę 
odwiedzili: Święty Mikołaj, absolwenci, gawędziarka ludowa 
Stefania Buda z Nosówki. Młodszym klasom czytali książki 
również starsi koledzy oraz opiekun biblioteki szkolnej.
 Odbyły się również spotkania teatralne - uczniowie klas 
I-III brali udział w wyjeździe do WDK w Rzeszowie, gdzie swoje 
umiejętności prezentowali aktorzy Narodowego Teatru Edu-
kacji z Wrocławia. Dzieci oglądały przedstawienie teatralne pt. 
„Brzechwolandia”. Sympatyczne postacie występujące w spek-
taklu przybliżyły dzieciom wiersze Jana Brzechwy. W tym dniu 
uczniowie odwiedzili również Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Boguchwale, gdzie bibliotekarki oprowadziły dzieci po „Re-
zydencji Literackiej”, opowiedziały o swojej pracy, zapoznały 

Nic nie zastąpi książki!
 Dzieci coraz rzadziej sięgają po książki, które przegrywają z innymi nośnikami: komputerem, komórką, Internetem. 
Priorytetem Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu stało się więc opracowanie działań zmierzających do popularyzacji 
czytania. W tym celu opracowano innowację „Polubić czytanie”, w ramach której powiększono księgozbiór biblioteki 
szkolnej. Stało się to możliwe dzięki udziałowi szkoły w programie „Książki marzeń” oraz programie „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”.

z zasadami zachowania w bibliotece, pokazały pomieszczenia 
oraz zachęcały dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wy-
pożyczania książek. Szczególne zainteresowanie wzbudziła 
podłoga interaktywna, e-galeria i xbox, na którym na zakoń-
czenie pobytu dzieci mogły pograć. Uczniowie klas IV-VI nato-
miast obejrzeli sztukę „Sposób na Alcybiadesa”.
 Podsumowaniem cyklu spotkań z książką była zabawa 
karnawałowa, na którą dzieci przygotowały stroje postaci 
z bajek. Podjęte działania spotkały się z pozytywnym odbio-
rem ze strony dzieci i rodziców. Na tym nie koniec, po feriach 
znów wracamy do „Krainy Książek”.

Tekst i zdjęcia: M. Misiak
A. Grochowy

Modernizacja gospodarstw rolnych 
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Podkarpacki Oddział Regionalny od 31 marca do 
29 kwietnia 2016 roku przyjmuje wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które 
finansowane jest ze środków PROW 2014-2020. 

 Wsparcie można otrzymać na in-
westycje związane z:
• rozwojem produkcji prosiąt - maksymal-
ne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł,
• rozwojem produkcji mleka krowiego 
- wysokość wsparcia może wynieść 500 
tys. zł,
• rozwojem produkcji bydła mięsnego - 
wysokość wsparcia może wynieść 500 
tys. zł,
• racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali 
produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej 

produktu - maksymalna kwota wsparcia 
nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy 
czym w przypadku inwestycji niezwią-
zanych bezpośrednio z budową, mo-
dernizacją budynków inwentarskich, 
w tym ich wyposażeniem, lub budową 
lub modernizacją magazynów paszo-
wych w gospodarstwach- max. wyso-
kość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 Pomoc na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” będzie przyznawana 
rolnikom w postaci dofinansowania 
poniesionych przez nich kosztów na 
realizację danej inwestycji. Poziom 

dofinansowania wynosi standardowo 
50% poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych. Może on być wyższy i wynieść 
60%, ale tylko w przypadku gdy o po-
moc ubiega się młody rolnik lub gdy 
wniosek o wsparcie składa wspólnie kil-
ku rolników.
 Wnioski o przyznanie pomocy 
będą przyjmowały oddziały regionalne 
ARiMR właściwe ze względu na miejsce 
realizacji inwestycji. Można je również 
złożyć za pośrednictwem biura powia-
towego ARiMR, należącego do takie-
go OR. Dokumenty aplikacyjne można 
składać osobiście, przez upoważnioną 
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Zmiana godzin
otwarcia filii Gminnej
Biblioteki Publicznej

Od 1 marca zmianie ulegają godziny 
otwarcia filii Gminna Biblioteka Publicz-
na Boguchwała w Lutoryżu, Mogielnicy 
i Zarzeczu.
Lutoryż - Dom Ludowy: 
- poniedziałek - 13:30-18:30 
- środa - 13:30-18:30 
- piątek - 11:00-19:00 
Mogielnica - budynek wielofunkcyjny: 
- wtorek - 8:45-17:45 
- środa - 10:30-17:30 
- czwartek - 14:00-18:00 
Zarzecze - Dom Ludowy: 
- wtorek - 12:45-16:45 
- czwartek - 11:00-19:00

GBP

osobę lub przesyłką rejestrowaną, na-
daną w placówce pocztowej. W przy-
padku osób wspólnie wnioskujących 
wniosek o przyznanie pomocy składa 
się w oddziale regionalnym ARiMR 
właściwym ze względu na położenie 
gospodarstw osób wspólnie wniosku-
jących, przy czym jeżeli gospodarstwa 
tych osób są położone na obszarze wię-
cej niż jednego województwa, wniosek 
składa się w tym województwie, w któ-
rym jest położona największa część tych 
gospodarstw.
 O pomoc mogą ubiegać się rol-
nicy posiadający gospodarstwa, któ-
rych wielkość ekonomiczna mieści się 
w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. 
euro. Wyjątek od tej reguły stanowią 
rolnicy, którzy będą wspólnie składać 
wniosek o przyznanie dofinansowania 
na inwestycje w „Modernizację gospo-
darstw rolnych”. Wówczas łączna wiel-
kość ekonomiczna należących do nich 
gospodarstw musi wynieść co najmniej 
15 tys. euro, a w roku w którym zostanie 
złożony przez nich wniosek o wypłatę 
ostatecznej płatności, gospodarstwo 
każdego z nich osiągnie wielkość eko-
nomiczną przynajmniej 10 tys. euro.
 Złożone przez rolników wnioski 
zostaną poddane ocenie punktowej. 

Suma uzyskanych punktów będzie de-
cydowała o kolejności przysługiwania 
pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. 
wzrost liczby zwierząt w gospodar-
stwie, których wsparcie dotyczy, to czy 
rolnik uczestniczy w unijnym systemie 
jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz 
czy inwestycja, którą będzie realizował 
służy ochronie środowiska naturalne-
go. W przypadku obszaru związanego 
z racjonalizacją technologii produkcji 
na kolejność przysługiwania pomo-
cy wpływ będą miały również punkty 
otrzymane w oparciu o określone w roz-
porządzaniu wykonawczym kryteria 
wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków zostaną 
opublikowane listy kolejności przysłu-
giwania pomocy. W sumie będzie ich 
22. Dla każdego z obszarów związanych 
z rozwojem produkcji zwierzęcej (roz-
wój produkcji prosiąt, rozwój produkcji 
mleka krowiego, rozwój produkcji bydła 
mięsnego) zostaną opublikowane po 
2 listy (oddzielnie dla województwa ma-
zowieckiego i oddzielnie dla pozosta-
łych województw łącznie), a dla obszaru 
związanego z racjonalizacją technolo-
gii produkcji zostanie opublikowanych 
16 list wojewódzkich.

www.arimr.gov.pl 

 Koncert zespołu prowadzonego 
przez dyrektora Krzysztofa Potockiego 
był okazją do zaprezentowania nowych 
utworów poświęconych żołnierzom wy-
klętym. Grupa zaprezentowała nowy 
utwór   pt. „Kampinos”, na cześć żołnie-
rzy zgrupowania Armii Krajowej „Kam-
pinos”.
 Zespół nawiązał współpracę z sto-
warzyszeniem żołnierzy AK Kampinos, 
wykorzystując materiały archiwalne i tek-
sty żołnierzy wyklętych. Utwór zespołu 
Denejm „Rebelianci” znajduje się na ofi-
cjalnej stronie www.akkampinos.pl.

Krzysztof Potocki

„Denejm” gościem specjalnym VIII Wojewódzkiego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej 

 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury 
w Rzeszowie, jako gość specjalny VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej wystąpiła grupa „Denejm” dzia-
łająca przy Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale.
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 26 lutego odbyła się promocja trzech nowych ksią-
żek, wydanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bo-
guchwale - „Niechobrz. Zarys dziejów” Ryszarda Tłuczka, 
„Dzieje wsi Kielanówka. Od powstania do połowy XX wie-
ku” Dyzmy Pietruchy oraz „Szkice z dziejów Boguchwały” 
Sławomira Wnęka.
 W kameralnej atmosferze, zgromadzona publiczność 
spotkała się z autorami książek, wysłuchała autorskiego wy-
stępu poetki Anny Lichwy, której przygrywał na gitarze Piotr 
Nyzio oraz obejrzała „Wystawę Starej Fotografii”, na którą zło-
żyły się zdjęcia opublikowane w książkach.

GBP
Fot. UM

„Historia i tradycja ukryta w słowach”
- spotkanie promujące nowe wydawnictwa GBP 

 6 marca w Domu Ludowym w Nosówce został wy-
stawiony spektakl muzyczny „Skrzypek na dachu”.
 Historia jest luźno oparta na powieści „Dzieje Tewji 
Mleczarza” autorstwa żydowskiego pisarza pochodzącego 
z Ukrainy Szolema Alejchema.
 Akcja rozgrywa się w 1905 r. w Anatewce, małym mia-
steczku na terenie Imperium Rosyjskiego. Jest ono miejscem 
życia dwóch społeczności – żydowskiej i rosyjskiej, które sta-
rają się nie wchodzić sobie w drogę. Historyczne tło akcji na-
wiązuje do rodzącego się komunizmu, rewolucji 1905 roku, 
a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej.

LOK „Wspólnota” Zgłobień

Musical w Nosówce

 Gminna Biblioteka 
Publiczna w Boguchwale 
wydała trzy nowe książki 
o regionie w ramach serii 
Skarby Kultury Gminy Bo-
guchwała.
1. „Niechobrz. Zarys dzie-
jów” R. Tłuczek
2. „Dzieje wsi Kielanówka. 
Od powstania do połowy 
XX wieku” D. Pietrucha
3. „Szkice z dziejów Bo-
guchwały” S. Wnęk

 18 lutego w hali Zespołu Szkół w Niechobrzu odbył się 
turniej piłki nożnej gimnazjalistów o Puchar Burmistrza 
Boguchwały. Udział w zawodach wzięło 5 drużyn z gmin 
Boguchwała i Czudec. Turniej cieszył się dużym zaintere-
sowaniem kibiców, którzy dopingowali swoje zespoły.

 Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Ra-
cławówce, która w finale pokonała reprezentację Gimnazjum 
z Czudca. Trzecie miejsce zajęli gospodarze turnieju - Gim-
nazjum w Niechobrzu. Najlepszym zawodnikiem został Piotr 
Guzy (Racławówka), a najlepszym bramkarzem Piotr Barć 
(Czudec).

Paweł Czach

Puchar Burmistrza Boguchwały dla gimnazjalistów z Racławówki 

Nowe wydawnictwa
biblioteki

w Boguchwale

Książki dostępne są w GBP w Boguchwale, w filii w Nie-
chobrzu oraz w filii Kielanówka.
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„Całuję Twoją dłoń Madame”, 
czyli gminne obchody Dnia Kobiet 


