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Komunikat Urzędu Miejskiego
w Boguchwale
W związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020 r. przez Premiera
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w Polsce, informujemy, że
do odwołania Urząd Miejski w Boguchwale będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30, jednak nie będzie prowadzona obsługa polegająca na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Kontakt z Urzędem będzie prowadzony drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. Dodatkowo w holu Urzędu ustawiona została skrzynka, do której można składać pisma bez konieczności kontaktu z urzędnikiem.
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w
Urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z referatem zajmującym się
Państwa sprawą.

E-MAIL: um@boguchwala.pl
CENTRALA: 17 87 55 200
Przypominamy, że wpłaty z tytułu podatków i opłat za odbiór
odpadów komunalnych można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, na wskazane w dokumentach indywidualne
konta bankowe.
Celem ułatwienia kontaktu telefonicznego udostępniono dedykowany do obsługi podatników numer komórkowy:
+48 517 191 209
(sieć ORANGE, opłaty wg taryf operatorów).
Referat Ochrony Środowiska przypomina, iż przydzielone w latach ubiegłych indywidualne rachunki bankowe, pomimo tegorocznej zmiany systemu gospodarki odpadami, nie uległy zmianie i obowiązują nadal. Osoby składające po raz pierwszy deklaracje w 2020r.,
które jeszcze rachunków indywidualnych nie otrzymały, mogą
- przejściowo do czasu ich przydzielenia - wpłacać opłaty przelewem na konto nr 08 9163 0009 2001 0000 0039 0153. Informacja tel.
17 87 55 247.
Jednocześnie apelujemy o zachowanie spokoju,
wszelkich środków ostrożności i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł o koronawirusie,
które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji
publicznych na stronach
www.gov.pl/web/koronawirus
oraz dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii
NFZ - 800 190 590.

Wspólnie podejmujmy działania profilaktyczne dla dobra nas
wszystkich.
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Felieton Burmistrza Boguchwały
Szanowni Mieszkańcy Gminy Boguchwała!
Obecnie zmagamy się wszyscy z pandemią koronawirusa. To czas bardzo trudny. To czas wymagający wzajemnego zrozumienia i odpowiedzialności. Wszyscy
zdajemy dziś zbiorowy egzamin z bycia człowiekiem, odpowiedzialnym za siebie
i innych, otwartym na drugiego. Dotychczasowa postawa Nas wszystkich wskazuje, że zdajemy ten egzamin. Stosujemy się do rządowych zaleceń, przestrzegamy kwarantanny, staramy się sobie pomagać. Za każdy gest pomocy, solidarności
i wsparcia bardzo serdecznie Wam dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję
do wszystkich tych, którzy każdego dnia pracują i pełnią służbę na rzecz naszych
mieszkańców. To dzięki Waszemu oddaniu i osobistemu zaangażowaniu czujemy
się bezpieczni i wierzymy, że już niebawem wrócimy do codzienności, takiej za
jaką tęsknimy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opiekuje się osobami samotnymi i starszymi. Wszystkim pracownikom MOPS w Boguchwale serdecznie za to dziękuję. Przeprowadzamy odkażanie miejsc publicznych, Straż Miejska
oraz strażacy z jednostek OSP monitorują teren naszej gminy. Urząd Miejski cały czas pracuje, chociaż załatwianie spraw odbywa się poprzez
elektroniczne kanały komunikacji i tylko w wyjątkowych sytuacjach osobiście. Na bieżąco realizujemy założone na 2020 r. cele wierząc, że w nieodległym czasie będziemy w stanie wrócić do normalnego funkcjonowania.
W obecnym wydaniu „Wiadomości Boguchwalskich” przedstawiamy Państwu najważniejsze inwestycje i zadania jakie zrealizowaliśmy w naszej Gminie w 2019 r. To był dla nas dobry rok. Dochody gminy przekroczyły kwotę 105 mln zł, przy wydatkach na poziomie 102 mln zł. Wykonaliśmy mnóstwo pracy i zakończyliśmy rok realizując niemal wszystkie założenia, a w niektórych obszarach zrobiliśmy nawet więcej niż wynikało
z planów. To był tez szczególny rok dla mnie jako Burmistrza, bo pierwszy w tej roli. Oprócz inwestycji zrealizowaliśmy wiele zadań związanych ze
zmianami organizacyjnymi w samym Urzędzie, podległych jednostkach i spółkach. Przygotowaliśmy też zadania i inwestycje na kolejne lata. To był
rok, w którym duży nacisk został położony na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych i organizacyjnych do rozwoju całej
naszej gminy. Pozytywne efekty niektórych działań są widoczne już dzisiaj, na inne trzeba trochę poczekać. Duży nacisk położyliśmy na wzrost
poziomu edukacji, po dłuższej przerwie TBS zaczął znowu budować bloki, zrealizowaliśmy też i nadal realizujemy działania proekologiczne takie
jak dofinansowania do paneli fotowoltaicznych czy do wymiany kotłów. Nie zapominamy oczywiście o inwestycjach drogowych czy też w rozwój
infrastruktury rekreacyjnej. O planach na 2020 rok będziemy obszernie informować w kolejnym wydaniu naszej gazety.
Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku przyjdzie nam świętować w inny, mniej podniosły sposób, życzę
Państwu przede wszystkim zdrowia i wiary w to, że nadzieja, która płynie ze Zmartwychwstania, zagości w naszych sercach. Wykorzystajmy
ten czas na przekonanie, że jesteśmy wszyscy bardzo ważni, potrzebni sobie nawzajem. Tworzymy wszyscy jedną społeczność, bądźmy więc
dla siebie wsparciem. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy nas wszystkich wiarą, że już niebawem spotkamy się w radości, nadzieją na
lepsze jutro, dobrym zdrowiem i miłością do świata i ludzi wokół nas.
Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

W bieżącym roku Rada Miejska obradowała na trzech sesjach.
Podczas styczniowej sesji Radni
wyrazili negatywną opinię dotyczącą przyłączenia części sołectwa Racławówka - Racławówka
Doły do Rzeszowa. Rada uznała,
iż względy społeczne, finansowe
i gospodarcze, a także powiązania
lokalne z mieszkańcami jednocześnie wskazują, iż zmiana granic
4

jest nieuzasadniona i zagraża interesom Gminy Boguchwała. Radni
przyjęli także stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników
bezodpływowych.
Decyzja ta była podyktowana
wzrostem kosztów m.in. składowania odpadów, opłaty środowiskowej i dostosowania lokalnych
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stawek do realiów rynku.
W lutym Rada wysłuchała informację o realizacji zadań przez
Powiat Rzeszowski na terenie
gminy. Starosta Rzeszowski Józef
Jodłowski przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, wśród
których znalazły się m.in. budowy chodników przy drogach powiatowych w latach 2015-2018,
w których finansowo partycypowała gmina, a także nowych
inwestycjach tj. budowie drogi
powiatowej łączącej węzeł drogi
ekspresowej S-19 z drogą krajową
nr 19. Podczas sesji Radni wysłuchali także informację o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdania za 2019
rok zaprezentowali Komendant
Komisariatu Policji w Boguchwale asp. sztab. Grzegorz Oliwa,
Komendant Gminny ZOSP RP
Mariusz Gajdek oraz Komendant
Straży Miejskiej Mirosław Kor-

czyński. Ponadto podczas sesji
przyjęto m.in. program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz przyjęto sprawozdania
z pracy Stałych Komisji oraz Rady
Miejskiej za rok 2019.
Rada Miejska, podczas marcowej sesji, przyjęła raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także
sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz
Gminnego Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie.
Radni wyrazili również zgodę na
udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 948 tys. zł Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację
pierwszego etapu – 2 km drogi
powiatowej, która połączy węzeł
Rzeszów-Południe z krajową 19.
UM
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Biuro Poselskie w Boguchwale
Od stycznia w Miejskim
Centrum Kultury w Boguchwale funkcjonuje biuro
poselsko - senatorskie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości posła Krzysztofa
Sobolewskiego oraz senatora
Stanisława Ożoga.
Obaj politycy wzięli udział

w oficjalnym otwarciu biura.
Podczas uroczystości obecni
byli także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta
Rzeszowski Józef Jodłowski, Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol i Zastępca
Burmistrza Justyna Placha Adamska oraz samorządowcy

z regionu i mieszkańcy Gminy
Boguchwała. Biuro poświecił
ks. Mariusz Mik proboszcz
parafii Św. Stanisława w Boguchwale.
Biuro w Boguchwale jest
pierwszą na terenie powiatu
rzeszowskiego tego typu placówką. Mieści się pod adresem

Plac Rynek 2 i jest czynne dla
mieszkańców w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:00.
Informacja telefoniczna: 601
720 612.
źródło:
gospodarka podkarpacka.pl,
fot. UM

Wojewoda Podkarpacki z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mogielnicy
Wojewoda
Podkarpacki
Ewa Leniart odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy
w Mogielnicy, gdzie spotkała
się z podopiecznymi i pracownikami placówki oraz władzami Gminy Boguchwała.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy został
powołany do życia 20 grudnia
2017 r. Jest to placówka wsparcia
dziennego typu A, B i C przeznaczona dla osób przewlekle
psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz osób wskazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z terenu Gminy
Boguchwała. Organem prowadzącym ŚDS jest Fundacja Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym z Nosówki, a całość
działalności finansowana jest ze
środków dotacji celowej Wojewody Podkarpackiego. Obecnie
uczestnicy placówki to 20 dorosłych osób z ww. niepełnosprawnościami.
Siedzibą ŚDS jest budynek dawnego Domu Ludowe-

go w Mogielnicy, który został
zmodernizowany i wyposażony
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 20142020.
ŚDS jest czynny 5 dni
w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godz. 07:30-15:30,
uczestnicy mają zapewniony
transport busem dostosowanym
do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym także
poruszających się na wózkach
inwalidzkich. W placówce prowadzone są zajęcia dla uczestników w formie różnego typu
treningów,
zmierzające
do
zwiększenia ich samodzielności
w codziennym funkcjonowaniu,
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych jak i pełnieniu
ról społecznych.
Szczegółowe informacje na
stronie:
www.podarujmilosc.pl.
UM, fot. Piotr Szczepanik
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Podsumowanie 2019 roku
Ubiegły rok dla Gminy Boguchwała był czasem realizacji wielu projektów i inwestycji. Wydatki budżetu Gminy Boguchwała
w 2019 roku wyniosły aż 102 mln zł, z czego ponad ¼ środków stanowiły wydatki inwestycyjne.

Edukacja i ochrona
środowiska
Do najważniejszych inwestycji
realizowanych
w ubiegłym roku należały
inwestycje w bazę oświatową i zakończone rozbudowy
szkół podstawowych w Kielanówce oraz Mogielnicy, a
także rozpoczęta modernizacja szkoły w Woli Zgłobieńskiej. Warto wspomnieć
o dwóch dodatkowych salach dla 29 dzieci w żłobku w Boguchwale, nowym
boisku
wielofunkcyjnym
przy szkole w Nosówce oraz
rozbudowie
przedszkola
w Mogielnicy, gdzie w ramach projektu Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy
Boguchwała powstał dodatkowy oddział dla 25 dzieci.
Ogólne wydatki na inwestycje oświatowe zamknęły się
kwotą 4,9 mln zł. W minionym roku realizowany był
także projekt „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, dzięki któremu
do szkół trafiło wyposażenie
o wartości przekraczającej
1 mln zł. Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia dodatkowe
dla 1 000 uczniów, których
celem jest wzrost kompetencji w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Ponadto przepro-

Rewitalizacja
i budownictwo
Gmina Boguchwała w ubiegłym roku, w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowała dalsze
etapy projektu transportowego. W październiku oddany
6

wadzono szkolenia dla 200
nauczycieli.
Zmiany
nastąpiły
w organizacji pracy placówek oświatowych. Od
1 września 2019 roku we
wszystkich szkołach funkcjonują sekretariaty, w tym
na 0,5 etatu w szkołach Lutoryżu, Mogielnicy, Niechobrzu nr 2, Nosówce, Woli
Zgłobieńskiej i Zgłobniu.
Celem zwiększenia motywacji wprowadzono także
zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Gmina Boguchwała w ubiegłym roku realizowała dwa
projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w instalacje fotowoltaiczne
zostanie wyposażonych 224
gospodarstw
domowych.
Panele słoneczne pojawiły się także na budynkach
użyteczności
publicznej
w Boguchwale – Urzędzie
Miejskim oraz siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury. Koszt obu projektów
to ponad 4,3 mln zł. Dzięki
montażom instalacji, przewidywany, roczny spadek emisji CO2 wyniesie 470 000 kg.
W ubiegłym roku kontynuowany był program usuwania
materiałów
zawierających
azbest. Z 49 nieruchomości,
za blisko 50 tys. zł, usunięto
111 t niebezpiecznych odpadów.
do użytku został zmodernizowany dworzec kolejowy.
W budynku odnowione zostały pomieszczenia do obsługi podróżnych oraz powstały nowe pomieszczenia
administracyjne. Jednocześnie
zachowane zostały oryginalne elementy architektoniczne
i elementy wyposażenia, nawiązujące do historii obiektu.
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Przy dworcu powstała także
strefa parkingowa w systemie
Bike&Ride oraz Park&Ride
dla podróżujących transportem samochodowym i kolejowym, a także przydworcowy
teren z ławkami, stolikami
i odnowioną figurą orła. Przebudowa zabytkowego obiektu
wyniosła 3,3 mln zł.
W sąsiedztwie dworca

rozpoczęta została kolejna inwestycja polegająca na
przebudowie budynku Domu
Kultury. Wartość inwestycji
to 4,7 mln zł i jest realizowana
w ramach kolejnego projektu
ROF z zakresu rewitalizacji.
Celem przebudowy obiektu jest utworzenie Centrum
Rozwoju Społecznego. Roboty
polegają m.in. na przebudowie
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ścian wewnętrznych, wykonaniu schodów wyrównawczych
i pochylni na piętrze, termoizolacji, a także nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej
i monitoringu. Przewiduje się
również wykonanie nowych
kanałów wentylacyjnych i wy-

Inwestycje drogowe
i infrastrukturalne
Do najważniejszych inwestycji drogowych 2019 roku
należała przebudowa odcinków
dróg gminnych w Niechobrzu,
Racławówce i Woli Zgłobieńskiej o łącznej długości 3,8 km
(wartość 1 mln zł), przebudowa
drogi „na Węże” w Kielanówce
(219 tys. zł) oraz przebudowa
760-m odcinka ul. Słowackiego (2,2 mln zł), gdzie powstała
nowa jezdnia o szerokości 5,5
m, chodniki z kostki brukowej,
pobocza z elementami odwodnienia oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
a także przejście dla pieszych
z oświetleniem. Łącznie Gmi-

Nowe wyposażenie
dla jednostek OSP
Jak co roku nowe wyposażenie trafiło do jednostek OSP
z terenu gminy. W 2019 roku,
w ramach środków z funduszy
osiedlowych i sołeckich, na doposażenie jednostek w sprzęt
ppoż. przeznaczono kwotę 86
500 zł. Każda z nich otrzymała
także dofinansowanie w kwocie 5 000 zł w ramach promes
przyznawanych z Ministerstwa

mianę pokrycia dachowego.
W ramach robót zaplanowano także wykonanie montaż
platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz
dla osób poruszających się na
wózkach. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano budowę tarasu, schodów
zewnętrznych i pochylni dla

osób
niepełnosprawnych,
a także przebudowę placu parkingowego i budowę nowych
nawierzchni z kostki. Projektowana powierzchnia użytkowa to ponad 1300 m2.
W 2019 roku kolejne inwestycje realizowało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Oddano do użytku

budynek z mieszkaniami
w partycypacji, a równocześnie rozpoczęła się budowa kolejnego budynku z 24
mieszkaniami. W przygotowaniu są budowy dwóch bloków
oraz szeregówek.

na Boguchwała zrealizowała 19
inwestycji na odcinkach o długości 8,5 km, których koszt wyniósł blisko 4,5 mln zł. Bieżące
remonty dróg wyniosły 505 tys.
zł, gdzie na poprawę istniejącej
infrastruktury przeznaczono 2
310 t masy bitumicznej i kruszywa. Budowa, utrzymanie i koszenie rowów to wydatek 330
tys. zł.
W ubiegłym roku powstały kolejne odcinki oświetlenia
ulicznego. Za ponad 500 tys. zł
w Boguchwale, Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce i Woli
Zgłobieńskiej powstało ponad 60 punktów świetlnych na
odcinku 2,4 km. Wykonane
zostały także 24 projekty budowy oświetlenia na łączną
kwotę 156 tys. zł. Gmina inwestowała również w infrastruk-

turę rekreacyjną. Ponad 415
tys. zł przeznaczono na budowę
wiat w Boguchwale i Zarzeczu,
budowę placów zabaw w Racławówce i Nosówce oraz modernizację placu zabaw przy Rynku Miejskim. Zakup i montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu
oraz wiat przystankowych, na-

sadzenia zieleni i zakup „małej
architektury”, a także konserwacja, utrzymanie i doposażenie
obiektów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wyniosły
295 tys. zł. Za 950 tys. zł powstało kolejnych 6 km odcinków
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z końcem roku w swoim przydziale bojowym jednostka OSP Niechobrz posiada
nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. Gmina
Boguchwała uzyskała bowiem
dofinansowanie w kwocie 249
999,99 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Pozostałe środki na zakup samochodu pochodziły z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (350 000 zł),

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (60 000 zł), budżetu Gminy Boguchwała (216

584 zł) oraz funduszy własnych
OSP Niechobrz (10 000 zł).
UM
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Opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

W ramach inicjatywy
"Catching–up Regions 2",
w wyniku której realizowany
jest projekt pn. "Zintegrowany i uspołeczniony model
planowania przestrzennego
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" uczestniczyły: Komisja
Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju oraz Województwo
Podkarpackie.
Przedsięwzięcie,
zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na
celu identyfikację czynników
ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach
Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz
odblokowania ich potencjału
rozwojowego. Realizacja założeń inicjatywy "Catching-Up Regions 2" polegała na
wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość
zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze
Funkcjonalnym, a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego, która ma
kierować przyszłymi pracami
planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.
Projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez
Województwo Podkarpackiego (lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi
8

ROF oraz Stowarzyszeniem
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do
projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie
Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Stabilność planowania
przestrzennego
Głównym celem projektu
jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru
funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego,
co z kolei będzie miało wpływ
na realizację celu szczegółowego
PO WER - zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych
na rzecz poprawy skuteczności
wybranych aspektów polityk
publicznych w obszarze oddziaływania EFS.
W projekcie zakładane jest
innowacyjne podejście do
planowania
przestrzennego
w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym
z zadań w ramach tego projektu
jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniają-

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

cej założenia wypracowane na
podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy.
W Strategii zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni,
które będą respektowane na
poziomie gmin w ramach ich
prac dotyczących planowania
przestrzennego. Pozwoli to
na ograniczenie istniejących
konfliktów na styku granic
gmin oraz wprowadzi mechanizm stabilności planowania
przestrzennego. Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa zarzadzania
przestrzenią, w tym wolnymi
gruntami oraz przeznaczenie
tych gruntów pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje natomiast przekładają się na nowe
miejsca pracy oraz możliwości
rozwoju regionu. Obecnie na
terenie ROF dochodzi do sytuacji, w której strefy aktywności
gospodarczej znajdują się na terenie kilku gmin jednocześnie.
Bez koordynacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym dalszy rozwój może
być znacznie utrudniony.

Wspólny mechanizm
zarządzania przestrzenią
W ramach projektu powstanie system umożliwiający
integrację baz danych przestrzennych w gminach, a także
wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią. Ponadto projekt zakłada włączenie
mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym
konsultacji społecznych i opiniowania, a sama Strategia będzie narzędziem wyznaczania
funkcji określonych obszarów
w ramach ROF.
Wiodąca rola Województwa Podkarpackiego, partnerstwo gmin wchodzących
w skład Stowarzyszenia ROF
oraz powołanie na czas nieokreślony wspólnego Zespołu
Eksperckiego w tym pilotażo-

wym projekcie, zapewni jego
kontynuację po zakończeniu
jego realizacji. Równocześnie da nowatorskie podejście
do wspólnego planowania
przestrzennego na obszarze
więcej niż jednej gminy. Ważnym elementem projektu jest
wsparcie kompetencyjne dla
samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego. Wypracowane w ramach
projektu rozwiązania, władze
regionalne będą promować
jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym
udziałem społeczeństwa co
po etapie pilotażu, można będzie również upowszechniać
i wdrażać w innych regionach
kraju w ramach obszarów
funkcjonalnych, w tym miejskich.

Ponad 5 mln zł na
realizację projektu
Całość przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy, ze względu na możliwości
jego finansowania. W ramach
pierwszego etapu projektu
zbudowany zostanie system
integracji, natomiast w przyszłości, w ramach kontynuacji projektu, możliwe będzie
finansowanie
dokumentów
planistycznych na obszarach
gmin.
Projekt jest realizowany
w ramach IV osi priorytetowej
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jego całkowita
wartość wynosi 5 387 024,00
zł, w tym dofinansowanie UE
5 079 424,93 zł (94,29%), zaś
budżet państwa 307 599,07 zł
(5,71%).
ROF
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Dzień Sołtysa

Strażacy z Zarzecza będą mieli
nową siedzibę.
Praca Sołtysa ma wyjątkowy charakter
ponieważ Sołtys jest zarówno gospodarzem, jak i przedstawicielem wsi, którego
mieszkańcy darzą zaufaniem. Na co dzień
zajmuje się sprawami lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać problemy
i mobilizować do działania.
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
w Urzędzie Miejskim w Boguchwale odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli
udział gospodarze wsi, jak również przewodniczący zarządów boguchwalskich osiedli. Podziękowania za pełną poświęcenia
pracę oraz za zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności Gminy Boguchwała złożył burmistrz
Wiesław Kąkol. Nie zabrakło upominków
oraz życzeń pomyślności w życiu prywatnym, a także wytrwałości i pomysłów na
nowe przedsięwzięcia i inicjatywy integrujące lokalną społeczność.

Przekazanie wozu dla OSP Mogielnica

Początek roku strażacy z Mogielnicy i Zarzecza mogą uznać za udany. Pierwsi wzbogacili są o nowy wóz
bojowy. Drudzy oczekują na nową
siedzibę, której budowa już się rozpoczęła.
Z początkiem lutego rozpoczęła się
budowa remizy OSP Zarzecze. Nowa
siedziba jednostki będzie posiadała
265 m2 powierzchni użytkowej. Inwestycja jest w całości finansowana
z budżetu Gminy Boguchwała, a jej
wartość to ponad 1 290 000 zł. Zakończenie prac budowlanych planowane
jest na czerwiec 2021 roku.

Pod koniec ubiegłego roku o nowy
wóz bojowy MAN wzbogaciła się OSP
Niechobrz. Zarząd jednostki podjął
decyzję o przekazaniu używanego dotychczas pojazdu druhom z sąsiedniej
Mogielnicy. Uroczyste przekazanie samochodu specjalnego Volvo nastąpiło
29 lutego podczas walnego zebrania
jednostki. Akt przekazania podpisali
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Prezes Zarządu OSP Niechobrz
Józef Tobiasz oraz Prezes Zarządu OSP
Mogielnica Adam Chmiel.
UM

UM
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Koronawirus - co musisz wiedzieć
Źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj spokój i dowiedz się, co zrobić.
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jeśli
masz takie objawy, jak: katar, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy
37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również: gorączka,
kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie. Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliższej
stacji sanitarno-epidemiologicznej
i powiedz o swoich objawach;
• własnym środkiem transportu pojedź
do szpitala z oddziałem zakaźnym
lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy
tryb postępowania medycznego. Pod
żadnym pozorem nie korzystaj ze
środków komunikacji publicznej czy
taksówek - w ten sposób narażasz innych na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem lub chorą, to natychmiast
zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji.

Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15
marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich
podróżnych powracających do Polski,
i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową
kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój
stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć
uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz
trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz
zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do
stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy
pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością)
w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do
oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy,
własnym środkiem transportu pojedź do
szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli
nie możesz dotrzeć do szpitala własnym
transportem, to lekarz POZ (w ramach
teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie
transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości,
zadzwoń na infolinię Narodowego
Funduszu Zdrowia: 800 190 590
Akutalne informacje i zalecenia:
www.gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim
wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji
w warunkach domowych: gis.gov.pl
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
świadczenia z powodu poddania się
kwarantannie lub izolacji, wsparcie
dla przedsiębiorców: www.zus.pl

Pomoc w czasie epidemii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boguchwale informuje, iż w związku
z sytuacja epidemiczną, niezbędne potrzeby w zakresie dostarczania posiłku,
żywności, lekarstw można kierować pod
numery telefonów:
• 17 87 55 262 w godz. 07:30-15:30 od
poniedziałku do piątku,
• 511 166 484 w godz. 15:30-19:00 od poniedziałku do piątku.
Dotyczy to osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, objętych kwarantanną. Poza tymi godzinami w sytuacjach
awaryjnych można dzwonić pod numery
telefonów:
• 17 87 55 291 - Straż Miejska w Boguchwale,
• 17 85 83 371 - Komisariat Policji w Boguchwale.
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Wsparcie psychologiczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane
do mieszkańców powiatu rzeszowskiego,
u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, czują strach przed zarażeniem
lub zmagają się z własną chorobą lub chorobą bliskiej osoby.
•
•
•
•

Telefon - 519 585 391:
wtorek 08:00 – 12:00
środa 11:00 – 15:00
czwartek 08:00 – 15:00
piątek 08:00 – 15:00

Telefon - 519 585 636:
• poniedziałek 08:00 – 16:00
• wtorek 12:00 – 20:00
• środa 12:00 – 20:00

• czwartek 12:00 – 20:00
• piątek 12:00 – 20:00
Dodatkowo Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie oferuje telefoniczne
wsparcie psychologiczne skierowane do
mieszkańców powiatu rzeszowskiego,
którzy czują strach przed zarażeniem się
koronawirusem, zmagają się z własną
chorobą lub zarażeniem u bliskiej osoby
oraz w innych przypadkach nieradzenia
sobie emocjonalnie z pandemią. Pomoc
udzielana jest całodobowo pod numerem
885 696 640.
Ponadto, można uzyskać również poradnictwo socjalne i rodzinne pod nr telefonu: 519 585 761, od poniedziałku do
piątku w godz. 07:30-15:30.
MOPS Boguchwała

INFORMACJE

Komunikat
GOKOM
GOKOM Sp. z o.o. informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę
COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo klientów, pracowników oraz w celu zapewnienia
ciągłości pracy wstrzymuje się do odwołania
przyjmowanie stron. Zachęcamy do kontaktu
telefonicznego, listownego lub poprzez pocztę
elektroniczną.
Ponadto informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK
zlokalizowany w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego 4 będzie do odwołania zamknięty.
Worki na odpady zmieszane i segregowane
można nadal odbierać w siedzibie GOKOM
przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale (budynek
PODR) w godzinach pracy tj. od poniedziałku
do piątku 07:00-15:00, w każdy wtorek 07:0016:00, po uprzednim umówieniu godziny odbioru. Przygotowane worki będą umieszczone
przy wejściu do siedziby.
Kontakt: tel. 17 87 01 211, 17 87 14 300
e-mail: sekretariat@go-kom.pl
GOKOM

Wydłużenie linii
MPK 56 oraz MKS 203
Informujemy Pasażerów, że z dniem 1 marca 2020 roku zmianie uległy rozkłady jazdy
linii MPK 56 oraz MKS 203.
W związku z likwidacją dotychczasowej pętli
autobusowej w Zarzeczu, wszystkie kursy linii
MPK 56 i MKS 203 zostaną wydłużone do i od
przystanku Siedliska skrzyżowanie II (sklep).
W miejscu dotychczasowej pętli w Zarzeczu
ulokowany został przystanek.
Szczegóły oraz informacje dotyczące kursowania autobusów w czasie stanu epidemii:
einfo.erzeszow.pl oraz www.zgpks.rzeszow.pl
UM

Zmiana siedziby Referatu
Infrastruktury
Informujemy, iż uległa zmianie siedziba Referatu Infrastruktury Urzędu
Miejskiego w Boguchwale. Nową siedzibą jednostki jest budynek Dworca
Kolejowego w Boguchwale, ul. Kolejowa 17.
• adres: 36-040 Boguchwała, ul. Kolejowa 17
• telefony: 17 87 55 229 (kierownik
Referatu), 17 87 55 249, 17 87 55
251, 17 87 55 259
Do zadań Referatu należy m.in.:
• bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• zadania związane z organizacją
ruchu,
• wydawanie zezwoleń na zajęcie
pasa drogowego,
• wydawanie zezwoleń na przejazdy
pojazdów z ładunkiem o masie,
naciskach na osie lub wymiarach
przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
• organizowanie prac związanych
z zimowym utrzymanie dróg,

• wyrażanie zgody na dysponowanie drogami na cele budowlane
osobom fizycznym oraz prawnym,
• utrzymanie czystości i porządku
na drogach, przystankach i wiatach przystankowych,
• nadzór nad gminnymi parkingami,
• koordynowanie prac związanych
z utrzymaniem ścieżek, szlaków
i infrastruktury rowerowej oraz
małej architektury,
• zarządzanie i utrzymanie zieleni
na terenach gminnych,
• gospodarowanie gruntami gminnymi,
• zarządzanie i koordynowanie prac
związanych z utrzymaniem gminnych nieruchomości,
• najem i dzierżawa nieruchomości,
• nadzór w zakresie lokali i budynków komunalnych,
• inwestycje drogowe,
• sprawy związane z transportem
publicznym.
UM

Wstrzymanie przyjmowania
wniosków w zakresie
wymiany źródeł ciepła

W związku z pandemią Koronavirusa wstrzymuje się przyjmowanie
wniosków (wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji
z realizacji projektów) od beneficjentów w ramach projektów w zakresie
wymiany źródeł ciepła w okresie do
13.04.2020 r.
Wszelkie informacje o naborze
wniosków przystąpienia do projektu
(w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za
pomocą strony internetowej www.rof.

org.pl. Po wznowieniu naboru, termin
przyjmowania wniosków zostanie
przedłużony.
Wszystkich
zainteresowanych
prosimy o bieżące śledzenie strony
internetowej www.rof.org.pl. Informacje w sprawie projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła na terenie ROF, dla mieszkańców Gminy
Boguchwała, udzielane będą w tym
okresie jedynie telefonicznie pod nr
17 87 55 239.
UM/ROF
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Nosówce

W Szkole Podstawowej
w Nosówce odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych – święta
państwowego ustanowionego w 2011 roku z inicjatywy
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Przygotowany z tej okazji
uroczysty apel przypominał
uczniom i nauczycielom, że 69
lat temu - 1 marca 1951 roku
w więzieniu na Mokotowie
straceni zostali członkowie IV

12

Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość z Łukaszem
Cieplińskim na czele. Stracono wtedy także urodzonego
w Nosówce Franciszka Błażeja - żołnierza bohaterskiego
i niezłomnego, najwierniejszego z wiernych. Za swoją
działalność antykomunistyczną został aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie. W czasie przesłuchań
był szczególnie okrutnie torturowany, tak, że "ciało od-
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padało mu od kości". Po trzyletnim śledztwie wyrokiem
sądu wojskowego w Warszawie został skazany na karę
śmierci. Wyrok śmierci został
wykonany - metodą katyńską
- strzałem w tył głowy, a miejsce pochowania do dziś pozostaje nieznane.
26 lutego 2010 roku Franciszek Błażej został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
za wybitne zasługi dla nie-

podległości Rzeczypospolitej
Polskiej Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski.
Życie i walkę mjr. Błażeja
upamiętnia tablica pamiątkowa przed Szkołą Podstawową
w Nosówce, a także popiersie
w Rzeszowie, które jest elementem odsłoniętego w 2013
roku monumentu płk. Łukasza Cieplińskiego oraz jego
podkomendnych. Fundatorem popiersia był samorząd
Gminy Boguchwała.
Po zakończeniu uroczystości dyrektor Bożena Łyszczek
podziękowała nauczycielom,
uczniom i pocztowi sztandarowemu za patriotyczną
postawę i zaangażowanie, następnie wraz z uczniami udała
się pod pomnik Franciszka
Błażeja, aby zapalić znicze
i oddać hołd Żołnierzom Niezłomnym.
źródło: Małgorzata Król,
zdjęcia - Oskar Urban, klasa
VIII

EDUKACJA

Liceum w Boguchwale niezmiennie wśród
najlepszych szkół średnich w Polsce

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale uzyskało tytuł Srebrnej Szkoły
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących – 2020 - Perspektywy. Tytuł taki
przysługuje liceom, które zajęły w rankingu miejsca od 201 do 500.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że Liceum w Boguchwale uplasowano na 17 pozycji w skali województwa podkarpackiego. Lokata ta
w odniesieniu do liceów rzeszowskich
pozwala zaliczyć LOB do grona pięciu
najlepszych szkół działających na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą
trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury
z przedmiotów obowiązkowych oraz
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych uzyskane w roku 2019.
W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

Międzynarodowa matura w LOB
Warto podkreślić, że Liceum w Boguchwale podjęło proces wdrażania
programu matury międzynarodowej
International Baccalaureate Diploma
Programme – systemu nauczania i egzaminowania stosowanego na całym
świecie w coraz szerszym wymiarze.
Nauczyciele Liceum, już od dwóch
lat, opracowują dokumentację i przygotowują niezbędne procedury. Zespół przewidziany do pracy w ramach
matury międzynarodowej zrealizował
certyfikowane kursy przedmiotowe,
sama zaś szkoła przeszła pozytywnie ocenę konsultanta zewnętrznego.
Obecnie społeczność Liceum oczekuje na przyjazd i ostateczną ocenę komisji weryfikacyjnej.

Liceum ubiega się o miano IB
WORLD SCHOOL. Wszystkie szkoły
w programie matury międzynarodowej charakteryzuje wspólna filozofia
– zobowiązanie do zapewnienia międzynarodowego nauczania o wysokiej
jakości. Za nami dopiero pierwszy,
ale ważny odcinek drogi – podkreśla
koordynator IB w LOB, Pani Zofia
Machnicka. Gdybyśmy zrealizowali stawiany sobie dziś cel - możliwość
zdawania przez naszych uczniów matury międzynarodowej, byłoby to duże
osiągnięcie motywujące ich na przyszłość. Otwierające im perspektywę
kształcenia na wszystkich uczelniach
w Europie i na świecie.
To duże wyzwanie dla Szkoły, a zarazem ogromna, dodatkowa praca do
wykonania dla nauczycieli – dodaje
dr Michał Figura, dyrektor Liceum.
Realizowany projekt jest naturalnym
przedłużeniem tego co już od lat oferujemy w formie edukacji bilingualnej
i towarzyszącej jej filozofii nauczania
przedmiotów rozszerzonych. Weszliśmy na tę ścieżkę z myślą o przyszłości, nie tej najbliższej, ale o tej widzianej w szerszym horyzoncie czasowym.
Mamy na uwadze nieustanny rozwój
Liceum, ale nade wszystko przyszłość
naszych uczniów.
Więcej na temat wdrażania matury
międzynarodowej w LOB na stronie
internetowej szkoły: www.liceum.boguchwala.pl
źródło i foto: LOB Boguchwała

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Szkoły z terenu gminy wezmą udział w Programie
"Szkolny Klub Sportowy"

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Boguchwała po
raz kolejny wezmą udział
w Programie "Szkolny Klub
Sportowy"
realizowanym
przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Podkarpacki
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
Celem programu jest popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci
i młodzieży poprzez dostęp do

nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. W ramach
programu prowadzone będą
systematyczne, pozalekcyjne
zajęcia w różnych dyscyplinach sportu z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i atrakcyjnych form aktywności. Zajęcia odbywać się będą
w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy
w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych do końca
grudnia 2020 roku.
W programie udział wezmą dwie szkoły z Niechobrza,
a także placówki z Lutoryża,
Kielanówki, Nosówki, Zgłobnia, Woli Zgłobieńskiej, Boguchwały, Racławówki i Mo-

gielnicy. Zajęcia prowadzone
będą przez nauczycieli wychowania fizycznego. Z programu
skorzysta łącznie ponad 330
uczniów z terenu gminy.
Program "Szkolny Klub
Sportowy" finansowany jest ze
środków Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie dofinansowano z budżetu
Gminy Boguchwała.
źródło: www.szkolnyklubsportowy.pl, fot. UM

V Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
27 zawodników z terenu
Gminy Boguchwała wzięło
udział w V Gminnym Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Zgłobniu. Swoich reprezentantów posiadały szkoły
podstawowe ze Zgłobnia, Nosówki, Woli Zgłobieńskiej,
Racławówki, Niechobrza, Lutoryża oraz Boguchwały.
Wszyscy zawodnicy w pełnym skupieniu i koncentracji
rozgrywali swoje partie. Na
ich twarzach można było zauważyć skupienie w trudnych

momentach rozgrywek, jak
i radość z wygranej. Po siedmiu zaciętych rundach udało się wyłonić zwycięzców
w dwóch grupach wiekowych.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia
szachowy Mateusz Leśniak.
Klasyfikacja wśród klas
I – III wyglądała następująco:
I miejsce zajął Jakub Malak
z Nosówki, II miejsce – Antoni Hudzik ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu, na trzecim
miejscu uplasował się uczeń
reprezentujący gospodarzy –
Jan Kaniewski.
Wśród uczniów klas IV
– VIII najlepszym okazał się
Joachim Róg reprezentujący
Szkołę Podstawową w Woli
Zgłobieńskiej, II miejsce zajął
Hubert Stachowicz ze Szkoły Podstawowej w Nosówce,
na III miejscu uplasował się
Bartłomiej Dziekan ze Szkoły
Podstawowej w Boguchwale.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom oraz partnerom: Stowarzyszeniu Sportowo
– Turystycznemu „Lubcza”,
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Gminie Boguchwała, p. Justynie Wawrzaszek za ufundowanie pucharów i nagród oraz
Akademii Umysłu „ Wesoła
Szachownica” za okazaną pomoc podczas przeprowadzenia
turnieju. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim
uczestnikom życzymy wielu
sukcesów- podsumowują organizatorzy.
źródło i fot.
SP Zgłobień

EDUKACJA

Uczniowie SP nr 1 w Niechobrzu
na Turnieju Koszykówki 3x3

W hali sportowej Miłocin w Rzeszowie odbył się turniej koszykarskich trójek, organizowany przez
klub Wilki Rzeszów. W zawodach,
obok wielu drużyn z województwa
podkarpackiego, wzięła udział
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły
w Niechobrzu.

Szkolę z Niechobrza reprezentowali: Filip Warzocha, Kamil
Owsiak, Michał Świeca oraz Alek
Książkiewicz. Zawodnicy odnieśli
sukces w kategoriach indywidualnych. W trakcie rozgrywek or-

ganizowany był konkurs rzutów
za 3 punkty, w którym 1. miejsce
zajął Filip Warzocha i w nagrodę
otrzymał profesjonalną piłkę do
koszykówki. W konkursie rzutów
osobistych na 2. miejscu uplasował
się Michał Świeca. Każdy zawodnik
turnieju otrzymał pamiątkową koszulkę oraz kosmetyki. Opiekunem
drużyny z SP nr 1 w Niechobrzu był
Paweł Czach.
źródło i foto:
www.facebook.com/zs.niechobrz,
www.facebook.com/Wilki-Rzesz

Wysokie miejsca SP w Boguchwale podczas
Wojewódzkich Zawodów Łyżwiarskich
Lodowisko Arena Sanok było miejscem, gdzie
3 marca 2020 r. przeprowadzony został Finał Wojewódzkich Igrzysk Dzieci
w łyżwiarstwie, zaś 5 marca odbyła się rywalizacja
na tym samym szczeblu
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. W jednych
i drugich zawodach udział
wzięła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. gen.
Stanisława Maczka w Boguchwale, zajmując miejsca w ścisłej czołówce.
W finale Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci w łyżwiarstwie udział wzięło 40 drużyn dziewcząt i chłopców
z 20 szkół województwa
podkarpackiego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej
im. gen. Stanisława Maczka
w Boguchwale wywalczyła
10 miejsce w wojewódz-

twie, przegrywając jedynie
z zawodnikami ze szkół
w Sanoku i Dębicy, trenującymi ten sport zawodowo. Drużyna wystąpiła
w składzie: Nikola Pardus,
Alicja Sadecka, Aleksandra
Strzępek, Wiktor Mazur,
Szymon Ryś, Radosław Bedliński, Jakub Mackiewicz.
5 marca w Sanoku przeprowadzony został Finał
Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w łyżwiarstwie. W zawodach udział
wzięły 32 reprezentacje
dziewcząt i chłopców z klas
VII i VIII ze szkół województwa
podkarpackiego. Zawodniczki ze Szkoły
Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale zanotowały rewelacyjny
wynik. Uzyskały w sztafetach eliminacyjnych bardzo
dobre czasy i awansowały

tym samym do wyścigów
dodatkowych (4 okrążenia)
zarezerwowanych dla najlepszych ośmiu zespołów.
W finale ostatecznie zajęły 7
miejsce, co stanowi najlepszy wyników w historii startów. Dziewczęta wystąpiły
w następującym składzie:
Oliwia Pociask, Aleksandra
Pączkowska, Oliwia Wolan,
Milena Szudrowicz.
Nadmienić należy również, że uczniowie z Boguchwały startują w tych zawodach nieprzerwanie od
czasu kiedy w Boguchwale
powstało lodowisko, a zajęcia z łyżwiarstwa znalazły
się na stałe w programie zajęć z wychowania fizycznego. Wszystkim startującym
i trenerowi Mariuszowi
Miąsikowi gratulujemy wysokich wyników.
źródło: SP Boguchwała
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Biesiada z Babciami i Dziadkami
w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercach
młodszych dzieci i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu, dlatego
Dzień Babci i Dziadka obchodzimy wyjątkowo uroczyście. W Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
odbyła się z tej okazji „Biesiada
z Babcią i Dziadkiem”.
Był to szczególny, najcieplejszy dzień w roku dla wszystkich
uczniów klas I-III i ich gości.
W przygotowanym programie artystycznym wnuczęta mogły wyrazić swoją miłość i wdzięczność dla
ukochanych osób.
Uroczystość rozpoczęła pani Bożena Czeluśniak witając wszystkich gości
serdecznymi słowami, podkreślając ich
znaczenie i rolę w życiu wnuków – Niech
to spotkanie będzie podziękowaniem za
Państwa troskę, za bezwarunkową miłość,
cierpliwość, poczucie humoru, za wiedzę

przekazywaną wnukom. Jako pierwsze na
scenie pojawiły się dzieci z klasy pierwszej - przejęte występem na dużej scenie
i podekscytowane wielkim wydarzeniem.
Pierwszaki dedykowały babciom i dziadziom wiersze oraz piosenki. Ich występ
zakończyła inscenizacja wiersza pt. Rzepka i taniec kowbojski.
Następnie na scenie dzieci z klasy
drugiej i trzeciej w barwnych, cygańskich
strojach pokazały swoje umiejętności
i talenty, prezentując program artystyczny podziwiany przez wzruszone babcie
i dziadków. W ich repertuarze znalazło
się wiele przebojów biesiadnych: Stokrotka, Szła dzieweczka, Lipka, Od Rzeszowa
jedzie fura i wiele innych. W ten sposób
dzieci udowodniły wszystkim dziadkom,
że melodie oraz piosenki z ich dzieciń-

stwa i młodości nie pójdą
w niepamięć.
Oprócz życzeń skierowanych do szanownych gości
uczniowie
zaprezentowali
taniec cygański do przeboju Ore, ore, wykorzystali do
niego instrumenty muzyczne
charakterystyczne dla muzyki cygańskiej. Piosenki ludowe i biesiadne śpiewano
przy akompaniamencie gitary, na której po mistrzowsku
przygrywał i był wodzirejem
wspólnego śpiewania zaproszony gość - Bogdan Kaczor.
Należy podkreślić, że tego typu rodzinne spotkania łączą pokolenia, uczą
szacunku dla osób starszych i pokazują jakie wartości w życiu są naprawdę ważne.
tekst: A. Grochowy, M. Świder,
SP nr 2 w Niechobrzu,
zdjęcia: T. Poźniak

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli
w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
17 lutego 2020 r. w Szkole
Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej odbyła się konferencja dotycząca realizowanego
projektu mobilnościowego
finansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV
Osi Priorytetowej Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2.
Programy mobilności ponadnarodowej.
W konferencji mającej na
celu upowszechnianie rezultatów projektu uczestniczyli
dyrektorzy i nauczyciele z różnych szkół mieszczących się
16

na terenie Gminy Boguchwała. Było to kolejne działanie
wpisujące się w realizowane
przedsięwzięcie pt: „Kultural-
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nie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą”.
W trakcie spotkania dyrektor szkoły Jan Fularz wraz

z zespołem zarządzającym
projektem przedstawił główne założenia realizowanego
przedsięwzięcia, cele oraz
osiągnięte dotychczas rezultaty. Opiekun mobilności opowiedział o doświadczeniach
zdobytych podczas pobytu
z uczniami w szkole partnera
projektu w St. Ingbert w Niemczech. Koordynator projektu
udzielił porad, jak skutecznie
aplikować w programie POWER - mobilność uczniów
oraz zachęcił przybyłych gości do pozyskiwania funduszy
unijnych na rozwój oświaty.
tekst i zdjęcia:
SP Wola Zgłobieńska
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Sukces drużyny piłkarskiej
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu
Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Niechobrzu
zajęła pierwsze miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10.
Finałowe zawody odbyły się
w hali WSiZ w Kielnarowej. Reprezentacja SP nr 1 w Niechobrzu pokonała drużyny z Lubeni
(4:3), Krasnego (5:2) i Kamienia
(5:0). Dzięki temu zapewniła sobie awans do finału wojewódzkiego. Zespół wystąpił w składzie: Kacper Pelczar, Bartosz
Rzepka, Szymon Kurc, Dominik
Puła, Jakub Wróbel, Krystian

Przepióra, Franciszek Lenart,
Dawid Tuszyński. Trener Paweł
Czach.
Turniej „Z Podwórka na
Stadion o Puchar Tymbarku”
rozgrywany jest od 19 lat. To
największy tego typu turniej
piłkarski w Polsce i Europie.
Do tej pory wzięło w nim
udział ponad 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju.
Zakończenie rywalizacji jest
wyjątkowe, bo mecze finałowe
rozgrywane są na Stadionie
PGE Narodowym w Warszawie.
autor: Paweł Czach, SP nr 1
w Niechobrzu

V Edycja Gminnego Konkursu
z Języka Angielskiego „The English Challenge”
W Zespole Szkół w Kielanówce odbyła się V edycja Gminnego Konkursu
z Języka Angielskiego dla
klas VI „The English Challenge”. W konkursie wzięli udział reprezentanci ze
wszystkich szkół z Gminy
Boguchwała.
Uczestnicy
konkursu
rozwiązując zadania konkursowe na komputerze
sprawdzili swoją wiedzę
z zakresu: gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu
czytanego i słuchanego,
reagowania
językowego.
Uczniowie wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy
językowej
przekraczający materiał przewidziany
w podstawie programowej.
Laureatami konkursu zostali:


I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu
w wymiarze 30 godzin
nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania o wartości 450





zł otrzymała Gabriela
Habrat z Kielanówki,
II miejsce i nagrodę w postaci kuponu
w wymiarze 24 godzin
nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania o wartości 360
zł otrzymała Jagoda
Russek z Woli Zgłobieńskiej,
III miejsce i nagrodę
w postaci kuponu w wymiarze 16 godzin nauki
języka na dowolnym
poziomie zaawansowania o wartości 240 zł
otrzymała Aleksandra
Pytlas z Boguchwały.

Dziękujemy serdecznie
sponsorowi nagród Szkole
Języków i Zarządzania Promar-International w Rzeszowie. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów - podkreślają
organizatorzy.
źródło i fot.
ZS Kielanówka
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Weekend Kobiet
Tegoroczne, Gminne Obchody Dnia
Kobiet trwały aż trzy dni, podczas których odbyła się profesjonalna sesja
zdjęciowa, maraton zumby oraz pokaz
mody.
6 marca boguchwalskie Panie miały możliwość wykonania w Miejskim
Centrum Kultury w Boguchwale sesji
zdjęciowej „Fotografia portretowa Kobiety”. Profesjonalna sesja została wykonana przez Agnieszkę Koterbę. W sobotę
7 marca w Sali widowiskowej MCK odbył
się Maraton Zumba Fitness. Dobrą zabawę zapewniły instruktorzy Aneta Lisowicz, Katarzyna Inglot, Ewelina Szumełda
i Arkadiusz Błyskal. Podczas maratonu
odbyły się także prezentacje firm: AVON,
Faberlic, Forever oraz pomiary i analizy
składu masy ciała gabinetu Bonne Sante
z Rzeszowa. Nie zabrakło również bezpłatnych porad dietetycznych i konkursów dla uczestniczek.
Głównym punktem „Weekendu Kobiet” był pokaz mody, którego pomysłodawcą była Agnieszka Czarnik-Buż,
dyrektor MCK w Boguchwale. W lutym
odbył się nabór do pokazu dla Mieszkanek Gminy Boguchwała. Kryteria wyboru były bardzo proste: Panie w każdym
wieku, w każdym rozmiarze i wzroście.
Celem pokazu było ukazanie prawdziwego piękna kobiety, a ubranie było tylko
dodatkiem. Przygotowania trwały trzy
tygodnie, modelki brały udział w kilku
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spotkaniach warsztatowych, które dotyczyły m.in. budowania pozytywnego stosunku wobec siebie i własnego ciała, doboru stylizacji adekwatnej do osobowości
i urody oraz wizażu odpowiedniego do
typu urody uczestniczek. Warsztaty były
prowadzone przez wizażystkę, stylistkę
wizerunku i szkoleniowca Paulinę Popek,
właścicielkę Pracowni Estilo oraz Karinę
Mińkowską-Pado, projektantkę mody,
psychologa, stylistkę i właścicielka KOIRE
- polskiej marki modowej, która stworzyła
i opracowała pokaz oraz udostępniła swoje kolekcje. Wiele Pań skorzystało z metamorfozy fryzury pod okiem Katarzyny
Złamaniec Atelier&Academy i jej profesjonalnego zespołu. W przygotowaniach
uczestniczyła także plastyczka i artystka
Kamila Bednarska.
Na koncercie finałowym Weekendu
Kobiet 8 marca sala widowiskowa MCK
wypełniła się mieszkankami Gminy Boguchwała po brzegi. To popołudnie było
pełne niespodzianek i dobrej zabawy. Na
dobry początek w Kawiarni Klimatycznej
dla Pań została przygotowana loteria kosmetyków AVON. Panie serdecznie witali
i wręczali słodki prezent Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr Pustelny i Sekretarz
Gminy Krzysztof Lassota. Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol zaskoczył Panie
wyjątkowym, zabawnym wystąpieniem,
a na końcu złożył życzenia w imieniu
wszystkich Panów.

Podczas wielopokoleniowego pokazu
mody „Prawdziwe piękno Kobiety” Panie zaprezentowały się dwóch odsłonach
codziennej i wieczorowej. Chyba nikt
nie spodziewał się takiego sukcesu i tak
ciepłego przyjęcia. Wielkie brawa i gratulacje! Bardzo dziękuje uczestniczkom
pokazu i ekspertom za wspaniałą wspólną przygodę! – podkreślała Agnieszka
Czarnik-Buż. Kobiety wysłuchały także
wzruszającego i nastrojowego koncertu
„Panowie Paniom” w wykonaniu Piotra
Goljata z zespołem, a gościem specjalnym
była Beata Stasiak. Piotr Goljat wokalista,
pianista, kompozytor, pedagog, absolwent
Państwowego Liceum Muzycznego im.
Henryka Wieniawskiego w Łodzi oraz
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zaprezentował
największe przeboje wybitnych artystów:
Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Bogusława Meca, Bułata Okudżawy
oraz autorskie kompozycje.
Ponadto w trakcie koncertu odbyło
się spotkanie z Prezes Oddziału Rzeszowskiego ZPARP Anną Pacuła-Cyzio organizatorem wystawy „Tajemnica Koloru”,
gdzie prezentowane było 150 prac 15 artystów. Na koniec pokazu Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska, również
uczestniczka pokazu, podziękowała paniom za pracę przy realizacji pokazu
i wszystkim za organizację wydarzenia.
źródło i fot. MCK
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Wieczór czeski z Biblioteką
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się Wieczór Czeski,
którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.
W spotkaniu wziął udział, związany
z Boguchwałą, Jakub Pacześniak - poeta,
tłumacz, absolwent polonistyki i bohemistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
opowiedział o współczesnej kulturze czeskiej. Odbyła się także wystawa promująca
literaturę czeską.
Zespół Buen Camino podczas koncertu
pt. „Dokąd się śpiewa, jeszcze się żyje i trwa”
wykonał pieśni Jaromira Nohavicy, znanego czeskiego barda, kompozytora oraz poety. Nie zabrakło charakterystycznych dla
repertuaru urodzonego w Ostrawie artysty
nastrojowych, poetyckich ballad, ale także
wesołych i skocznych utworów. Dziękujemy za tak liczne przybycie, a także za dobrą
atmosferę i emocje, których nie zabrakło podkreślają organizatorzy.
źródło i fot, GBP Boguchwała

XII semestr Uniwersytetu
Aktywni Plus w Boguchwale rozpoczęty
To będzie kolejna edukacyjna wiosna
w Rezydencji Literackiej Boguchwały.
Wiosna pełna inspiracji i optymizmu.
Wszystko na to wskazuje. I aktywność
studentów Uniwersytetu Aktywni Plus
w Boguchwale – zaangażowanych w aktywizację społeczno-kulturową seniorów.
I bardzo ciekawy program edukacyjny
XII semestru Uniwersytetu Aktywni Plus,
który Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale przygotowała z myślą o mieszkańcach Gminy Boguchwała w wieku 50+.

Gwarantujemy! Tej wiosny w gościnnych murach Rezydencji Literackiej
Boguchwały każdy z seniorów znajdzie
coś ciekawego dla siebie. Spragnionych
ruchu z pewnością zadowolą warsztaty
pilates i Szkoła Tańca UAP. Miłośników
Boguchwały i jej atrakcyjnych zakątków
przyciągną wykłady o historii regionu

oraz plenerowe warsztaty Nordic Walking. Lokalnych globtroterów, którzy
upodobali sobie podróże małe i duże,
z pewnością zadowolą spotkania Klubu
Podróżnika UAP, lektoratu języka włoskiego oraz wyjazd studyjny. A wszystkich
zwolenników ekologii, diety fit i pozostałych aktywności przyciągną do biblioteki
warsztaty o zdrowym stylu życia, trening
kreatywności i twórcze spotkania z rękodziełem artystycznym.
„Z takiej oferty warto korzystać…” –
mówią z uśmiechem seniorzy z Gminy
Boguchwała, uczestniczący w uroczystej
inauguracji XII semestru Uniwersytetu
Aktywni Plus. I nie można się temu dziwić, bo tego wieczoru Gminna Biblioteka
Publiczna w Boguchwale przygotowała dla nich kolejne atrakcje, tym razem
w stylu etno i prosto z północnej Słowacji.

Urocze zakątki tego regionu Europy zwiedziła Jolanta Danak-Gajda – dziennikarka
z Polskiego Radia Rzeszów, a piątkowego
wieczoru studenci i goście Uniwersytetu
Aktywni Plus mogli podążać jej śladami, podziwiając multimedialne pamiątki
z podróży, dopełniane biblioteczną ekspozycją sakralnych fotografii.
A potem było także etno i to z przytupem, bo na porażający optymizmem
repertuar Zespołu „Słowiańska Nuta”
uczestnicy uniwersyteckiego wydarzenia
nie mogli zareagować inaczej, jak uśmiechem, śpiewem i przytupem właśnie…
I ja tam ze studentami byłam, i świetnie się bawiłam…

autor: Irena Jakubiec,
koordynator warsztatów UAP.
fot. GBP Boguchwała
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Nowi dyrektorzy gminnych instytucji kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu oraz Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu
mają nowych gospodarzy. 1 kwietnia
funkcje w tych trzech gminnych instytucjach kultury objęli nowi dyrektorzy.
W styczniu i marcu bieżącego roku
przeprowadzone zostały konkursy na dy-

rektorów Gminnej Biblioteki Publicznej
oraz lokalnych ośrodków kultury w Niechobrzu i Zgłobniu. Od 1 kwietnia funkcję dyrektora GBP pełni Anna Wolska,
która wcześniej pełniła funkcję dyrektora LOK „Razem” w Niechobrzu. Nowym
dyrektorem ośrodka w Niechobrzu został
wybrany Mateusz Witczuk, który do tej
pory sprawował funkcję dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut. Na funkcję

p.o. dyrektora LOK „Wspólnota” w Zgłobniu został powołany Maciej Sobotowski,
związany wcześniej z ośrodkami kultury
w Głogowie Młp., Łańcucie i Dębicy.
Nowym dyrektorom życzymy dobrej
współpracy, sukcesów oraz wielu kreatywnych pomysłów.
UM

Anna Wolska

Maciej Sobotowski

Mateusz Witczuk

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie- specjalizacja zarządzanie
zasobami ludzkimi, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie - magister administracji.
Instruktor
kulturalno-oświatowy w Gminny Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Boguchwale
oraz Miejskim Centrum Kultury
w Boguchwale, dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM”
w Niechobrzu. Od 2018 radna powiatu rzeszowskiego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Prezes
i członkini Stowarzyszenia Kobiet
„Kultura Razem z Tradycją” w Niechobrzu, założycielka i członkini Zespołu Śpiewaczego „Kalina”
z Lutoryża. Realizatorka wielu inicjatyw i projektów na terenie Gminy Boguchwała. Zainteresowania:
muzyka klasyczna i rozrywkowa,
taniec i śpiew, kulinaria, literatura.

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, magister ekonomii o specjalności zarządzanie marketingowe,
podyplomowe studia choreograficzne przy Międzywydziałowym
Studium Kulturalno-Oświatowym
Uniwersytetu Rzeszowskiego, instruktorski kurs kwalifikowany
z dziedziny tańca ludowego organizowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Tancerz
i solista zespołów pieśni i tańca „Karpaty”, „Łańcut” i „Resovia Saltans”.
Instruktor, choreograf i kierownik
zespołów w Miejsko-Gminnym
Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, instruktor i choregoraf
w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, główny instruktor w Centrum
Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
Od 2019 roku Sołtys Kielanówki.
Zainteresowania: muzyka, taniec,
ekonomia, nowinki techniczne, podróże, sport, motoryzacja.

Magister sztuki, aktor, absolwent
Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. Stypendysta Metropolity Wrocławskiego. Już na ostatnim roku studiów
związał się z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, gdzie
pracował jako aktor do września
2016 roku. Pracownik samorządowy w Kancelarii Zarządu
Województwa Podkarpackiego,
dyrektor samorządowej instytucji kultury w gminie Łańcut.
Pasjonat regionalnych historii,
szczególnie terenów wiejskich.
Poza zainteresowaniami związanymi z kulturą i sztuką interesuje
się historią oraz zagadnieniami
prawnymi. Przyświeca mu idea,
że nie ma kultury bez historii.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale
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p.o. Dyrektora LOK
"Wspólnota" w Zgłobniu

Dyrektor LOK "Razem"
w Niechobrzu

SPORT

Turniej Fight Fun Judo Cup w Niechobrzu
W hali SP nr 1 w Niechobrzu odbył się Turniej
Fight Fun Judo Cup pod patronatem Burmistrza
Boguchwały oraz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. W zawodach udział wzięło ponad 100
młodych adeptów tej dyscypliny sportu z terenu
Gminy Boguchwała.
Był to turniej pierwszego kroku dla podopiecznych Fight Fun Michał Bartusik. Dzieci trenujące
judo miały okazje spróbować swoich sił w prawdziwej walce. Rywalizacja dostarczyła także wielu
emocji i wzruszeń rodzicom, którzy licznie wspierali
swoje pociechy. W zawodach wystartowały dzieci
w wieku od 3 do 12 lat.
Turnieje takie jak ten uczą dzieci radzić sobie
w sytuacjach stresowych, ale także integrują młodzież ze sobą. Judo w naszej gminie zaczyna być
coraz bardziej popularne, jest jednym z najbardziej
rozwojowych sportów. W tym roku pragniemy zorganizować jeszcze dwa tego typu turnieje. Podziękowania dla Burmistrza Boguchwały za objęcie
patronatem i wsparcie finansowe tego wydarzenia
– podsumowywali organizatorzy Fight Fun Michał
Bartusik.
źródło: Fight Fun Michał Bartusik,
fot. UM

Drużyny Lubczy zakończyły rywalizację
w sezonie 2019/2020

Drużyny siatkarskie Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego „Lubcza” Racławówka
zakończyły rywalizację w sezonie 2019/2020. W rozgrywkach
organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej uczestniczyły trzy
zespoły - dwa męskie i jeden
żeński. Barwy klubu z Racławówki reprezentowało w tym
sezonie łącznie blisko 50 zawodników i zawodniczek.
Drużyna siatkarek rywalizowała w rozgrywkach Podkarpackiej 1. Ligi Kobiet. W początkowej
fazie sezonu zespół przegrał kilka
meczów, ale w rundzie rewanżowej zaczął grać zdecydowanie
lepiej. Siatkarki z Racławówki
pokonały między innymi faworyzowane zespoły MKS-u Łańcut
i Marby Sędziszów Młp. W efekcie drużyna z Racławówki zajęła
czwarte miejsce w rozgrywkach,
a brązowy medal przegrała jedynie gorszym bilansem setów przy
równej ilości punktów. W trakcie rozgrywek Lubcza wygrała 6
z 10 rozegranych spotkań. Zespół
występował w składzie: Natalia
Baran (kapitan), Weronika Mikulska, Sylwia Pacak, Martyna
Wasilewska, Gabriela Strączek,
Aleksandra Barańska, Justyna
Kosiba, Małgorzata Flaga, Katarzyna Niedziałek, Paulina Mędrygał, Paulina Siuba, Anna Stępień,

Aleksandra Kalandyk, Magdalena Maciej, Magdalena Smotryś,
Klaudia Cisek, Monika Piróg,
Karolina Florczak, Mariola Ciepielowska.
Miniony sezon nie był udany
dla pierwszej drużyny siatkarzy
Lubczy, która zajęła 5. miejsce
w rozgrywkach Podkarpackiej 1.
Ligi Mężczyzn. Po raz pierwszy
od czterech sezonów drużyny
z Racławówki zabrakło na podium rozgrywek na tym szczeblu.
W początkowej fazie sezonu drużyna przegrała kilka spotkań z zespołami z czołówki tabeli i póź-

niej nie mogła już sobie pozwolić
na błąd. Druga faza sezonu była
nieco lepsza, ale w meczu decydującym o awansie do turnieju finałowego Lubcza przegrała z Kępą
Dębica. Spotkanie było bardzo
zacięte, a wszystkie sety rozstrzygały się grą na przewagi w końcówkach. Ostatecznie tych kilku
piłek zabrakło i drużyna trenera
Marka Samolewicza zakończyła
sezon poza podium. Zespół Lubczy występował w składzie: Patryk
Masłowski (kapitan), Grzegorz
Kawa, Szymon Mędrygał, Dominik Bożek, Grzegorz Kasprzyk,

Stanisław Kuśnierz, Radosław
Kielar, Mateusz Kieś, Mateusz
Bryliński, Karol Strączek, Mateusz Hołobut, Dawid Woźniak,
Przemysław Fedko, Dominik Worosz, Szymon Wąsowicz, Tomasz
Włodyga, Jakub Kłeczek.
Brązowy medal wywalczył
za to drugi zespół siatkarzy Lubczy, który zakończył zmagania
Podkarpackiej 2. Ligi Mężczyzn
na trzecim miejscu. Drużyna
stoczyła w tym sezonie wiele
zaciętych meczów, a szczególnie
wyrwnana walka towarzyszyła
pojedynkom z Żaglem Radymno, AKS V LO Rzeszów i SPS-em
Pruchnik. Ekipa z Racławówki
była bardzo skuteczna w roli gospodarza, ale dobrze radziła sobie także na wyjazdach. W efekcie zespół prowadzony przez
trenera Mateusza Hołobuta mógł
cieszyć się z drugiego z rzędu
brązowego medalu. W Lubczy
II występowali: Maciej Dziedzic
(kapitan),
Marcin
Kozioł,
Jarosław Wnęk, Karol Kuśnierz,
Mateusz Tkaczyk, Bartłomiej
Kloc, Karol Strączek, Mateusz
Kieś, Tomasz Żuczek, Konrad
Witek, Dominik Worosz, Tomasz
Pająk, Adrian Krawczyk, Tomasz
Chmiel, Wiktor Krupa, Adrian
Grobelny, Piotr Rutkowski.
źródło i fot.
SST Lubcza, UM
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Podziękowania dla Gminy Boguchwała z rąk
Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie
W hotelu Alabaster w Rzeszowie odbyła się gala Piłkarskie Laury Podokręgu
Rzeszów, stanowiąca piłkarskie podsumowanie 2019 roku w naszym regionie.
W wydarzeniu uczestniczyli piłkarze,
trenerzy, działacze i samorządowcy. Nie
zabrakło przedstawicieli klubów działających na terenie Gminy Boguchwała.
W trakcie trwania gali wręczono nagrody dla najlepszych piłkarzy w różnych
kategoriach. Podokręg Rzeszów złożył także podziękowania na ręce przedstawicieli
samorządów, za wspieranie rozwoju piłki

nożnej w regionie. Wyróżnienie z tego tytułu otrzymała także Gmina Boguchwała,

a pamiątkową statuetkę odebrała Zastępca
Burmistrza Boguchwały Justyna Placha Adamska.
Na terenie gminy działa sześć klubów
piłkarskich. W 2019 roku z budżetu Gminy Boguchwała przekazano na ich funkcjonowanie ponad 500 tys. zł. Ogólna
kwota na rozwój sportu i kultury fizycznej
wyniosła blisko 630 tys. zł.
źródło: www.nowiny24.pl ,
UM, fot. glogow-mlp.pl

Ponad 50 walk podczas V Międzynarodowego
Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały
Za nami jubileuszowa, piąta edycja
bokserskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały. Turniej, będący
pierwszymi zawodami w naszym regionie, zgromadził ponad 100 pięściarzy,
zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Popularność boguchwalskiego turnieju
z roku na rok rośnie. Pojawili się bokserzy
z Podkarpacia, ościennych województw,
Śląska, a także goście ze Słowacji, Ukrainy
i Węgier. Podczas zawodów rozgrywanych
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Niechobrzu odbyło się łącznie 51 walk.
Po raz pierwszy odbyło się aż 11 pojedynków kobiet. Najliczniejszą grupę stanowili
zawodnicy Irydy Mielec, którzy wygrali
6 z 10 swoich pojedynków. Swoją walkę

wygrał zawodnik gospodarzy i współorganizatora turnieju - UKS Gimnasion Boguchwała - Mateusz Bubicz, który został
wybrany najlepszym kadetem zawodów.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
także transmisja internetowa z turnieju,
którą przeprowadził portal www.bokser.
org. Zawody komentował sędzia bok-

su zawodowego Włodzimierz Kromka,
a gościem specjalnym turnieju był bokser
wagi ciężkiej i zawodowy Mistrz Polski
Łukasz Różański
fot. UM,
źródło: nowiny24.pl, bokser.org

Mateusz Kosturek Sportowcem Roku 2019

Już po raz piętnasty członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego „Lubcza” spotkali się na dorocznym Balu Miłośników Sportu, który
odbył się w sali wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale.
Kapituła Stowarzyszenia po raz kolejny
dokonała wyboru Sportowca Roku, który podczas balu odebrał pamiątkową statu22
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etkę. Za osiągnięcia w 2019 roku wyróżnienie to trafiło w ręce mieszkańca Boguchwały
Mateusza Kosturka. W minionym roku
został on brązowym medalistą Mistrzostw
Świata w Karate Kyokushin rozgrywanych
w Japonii. Przywiózł dwa krążki z polskiego
czempionatu, który odbył się w Sosnowcu.
Mateusz Kosturek jest także multimedalistą Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy.
Odnosił również sukcesy w międzynarodowych zawodach w Kicboxingu i K1.
Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny
mogliśmy docenić mieszkańca Gminy Boguchwała. Pokazuje to różnorodność dyscyplin, w których nasza lokalna społeczność
odnosi duże sukcesy - podkreślają organizatorzy. Pamiątkową statuetkę dla Sportowca Roku wręczyli Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol oraz Prezes Stowarzyszenia
Sportowo-Turystycznego Lubcza Bogdan

Dziedzic. Później sportowiec porwał zebranych efektownym pokazem karate, demonstrując podstawowe ciosy, łamiąc kije,
czy przecinając ręką pustaki. Boguchwalanin zaimponował także dużą skromnością
wypowiedzi.
źródło i fot. SST Lubcza
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