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WAŻNY KOMUNIKAT
Obsługa klientów przez Urząd Miejski w Boguchwale

W związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem SARS-
-CoV-2 wśród pracowników Urzędu, w trosce o bezpieczeństwo klientów, od śro-
dy 21 października 2020 r. ogranicza się do niezbędnego minimum bezpośrednią 
obsługę klientów Urzędu Miejskiego w Boguchwale, zarówno przy ul. Suszyckich 
33, jak i ul. Kolejowej 17.

Urząd Miejski w Boguchwale nadal, w miarę możliwości, będzie realizować 
wszelkie niezbędne zadania, w sposób nieprzerwany. Niezbędna obsługa bezpo-
średnia odbywać się będzie jedynie w wyznaczonym punkcie przy wejściu do holu 
Urzędu. Dodatkowo w holu ustawiona zostanie skrzynka, do której można składać 
pisma bez konieczności kontaktu z urzędnikiem. Konieczne, umówione wcześniej 
spotkania odbywać się będą przy uwzględnieniu obowiązujących restrykcji sani-
tarnych.

Przyjmowanie stron przez Burmistrza Boguchwały będzie odbywać się w dotych-
czasowych godzinach, w poniedziałki, telefonicznie pod nr telefonu 17 87 55 201.

ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW DROGĄ  
TELEFONICZNĄ I ELEKTRONICZNĄ

Wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, pomocy społecznej, a także te 
związane z decyzjami o warunkach zabudowy lub z związanych z zakresem plano-
wania przestrzennego, wydawania zezwoleń drogowych, a także środowiskowych 
(m.in. wycinka drzew) można załatwić drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez 
platformę ePUAP. Wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków dostępne są 
na stronie https://bip.boguchwala.pl/.

Do odwołania kasa Urzędu pozostanie nieczynna. Opłat można dokonać prze-
lewem tradycyjnym na poczcie, przelewem internetowym na Państwa indywidu-
alne rachunki bankowe oraz u sołtysów. Jednocześnie przypominamy, że należno-
ści można opłacić bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu oraz jego 
filiach w Boguchwale, Zgłobniu, Kielanówce i Lutoryżu.

CENTRALA: 17 87 55 200
E-MAIL: um@boguchwala.pl

WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE:
www.boguchwala.pl, www.bip.boguchwala.pl
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Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
Podczas XXI Sesji Rady 

Miejskiej, z okazji 30-lecia 
samorządu terytorialnego, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Pustelny przed-
stawił przemiany ustrojowe 
oraz podsumował historię 
samorządności w Gminie Bo-
guchwała, życząc byłym i obec-
nym samorządowcom oraz 
pracownikom samorządowym 
pomyślnej realizacji prowa-
dzonych przedsięwzięć i zapa-
łu do podejmowania nowych 
wyzwań. Głównymi punktami 
posiedzenia był Raport o stanie 
Gminy Boguchwała za 2019 
rok oraz zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego Gminy 
Boguchwała za 2019 rok. Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol przedstawił działania 
podejmowane na rzecz rozwo-
ju gminy, najważniejsze zreali-
zowane zadania, a także zmia-
ny organizacyjne w Urzędzie 
Miejskim i jednostkach podle-
głych. Sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy za 2019 rok 
zaprezentowała Skarbnik Gmi-
ny Dorota Witek, przedstawia-
jąc sprawozdanie finansowe, 
na które składał się m.in. bilans 
z wykonania budżetu, łączny 
bilans gminy, rachunek zysków 
i strat gminy. Zaprezentowana 
została także pozytywna opinia 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie. Za podjęciem 
obu uchwał radni zagłosowali 
jednogłośnie, a Burmistrz Bo-
guchwały uzyskał wotum za-
ufania oraz absolutorium.

Radni podjęli także uchwa-
ły w sprawie emisji obligacji, 
zmian budżetu oraz zmian 
w wieloletniej prognozie fi-
nansowej, ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dzien-
nym Domu Senior-WIGOR, 
a także powołania Młodzie-
żowej Rady Miejskiej oraz na-
dania jej Statutu. Uchwalono 
regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, 

a także plan rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych na lata 
2020 - 2021. Przedstawiono 
rów-nież sprawozdanie z re-

alizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządo-
wymi za 2019 rok. W roku 
ubiegłym Gmina Boguchwała 

wsparła tego typu organiza-
cje środkami w wysokości 
5,7 mln zł. Fundusze zostały 
przeznaczone m.in. na zada-
nia z zakresu oświaty, polityki 

i pomocy społecznej, bezpie-
czeństwa, rozwoju sportu, kul-
tury i ochrony zabytków.

Podczas XXII sesji Rada 

podjęła uchwałę m.in. w spra-
wie udzielenia pomocy fi-
nansowej Gminie Chmielnik 
w związku ze szkodami spo-
wodowanymi przez czerwco-
we nawałnice, a także zbycia 
działek położonych na bo-
guchwalskim Wisłoczysku 
oraz przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
terenu położonego przy ul. 
Kwiatkowskiego. Radni wyra-
zili także zgodę na przystąpie-
nie do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Bo-
guchwała-Wisłoczysko i do-
stosowania terenów pod cele 
sportowo-rekreacyjne.

W ramach XXIII sesji Rad-
ni podjęli uchwałę o nadaniu 
tytułu Zasłużonego Oby-
watela Gminy Boguchwała, 
który otrzymał pan Tadeusz 
Kalandyk. Ponadto zdecydo-
wano o przekazaniu pomocy 
finansowej w wysokości 500 
tys. zł Powiatowi Rzeszow-
skiemu na realizację inwesty-
cji polegającej przebudowie 
mostu w Zgłobniu. Podję-
to także uchwałę w sprawie 
utworzenia Klubu Seniora 
w Zarzeczu. W ramach pro-
jektu zostaną wyremonto-
wane oraz wyposażone dwa 
pomieszczenia w budyn-
ku byłej szkoły w Zarzeczu. 
Działalność Klubu Seniora 
zapewni wsparcie seniorom 
poprzez umożliwienie korzy-
stania z oferty aktywizującej, 
edukacyjnej, opiekuńczej, 
kulturalnej, rekreacyjnej oraz 
prozdrowotnej. Rada wyraziła 
również zgodę na połączenie 
Spółki Gospodarka Komu-
nalna Sp. z o.o. w Boguchwale 
ze Spółką GOKOM INFRA-
STRUKTURA Sp. z o.o. Radni 
wysłuchali także informację 
o stanie środowiska natural-
nego na terenie Gminy Bo-
guchwała z uwzględnieniem 
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problematyki pól elektroma-
gnetycznych. Z informacji 
uzyskanej z Regionalnego 
Wydziału Monitoringu Śro-
dowiska w Rzeszowie, anali-
za wyników przeprowadzo-
nych badań nie wykazała 
przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pól elektroma-
gnetycznych w środowisku. 
W ramach sesji Radni oraz 
Burmistrz podziękowali, od-
chodzącej na emeryturę, pani 
Annie Wójcik, która przez 30 
lat pracy w Urzędzie Miejskim 
zajmowała się merytoryczną 
obsługą Rady Gminy i Rady 

Miejskiej w Boguchwale.
Na kolejnej, wrześnio-

wej XXIV sesji, akty nadania 
stopnia awansu zawodowe-
go  nauczyciela mianowane-
go odebrały Urszula Cym-
bor ze Szkoły Podstawowej 
w Boguchwale oraz Agnieszka 
Szczepek ze Szkoły Podstawo-
wej w Mogielnicy. Gratulacje 
i życzenia satysfakcji z pracy 
złożył Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Pustelny. Rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci publicz-
nych szkół podstawowych 
uwzględniając likwidację Szkoły 

Podstawowej w Zarzeczu. De-
cyzją Rady od 2021 r. do dróg 
gminnych zaliczone zostaną 
drogi stanowiące przedłuże-
nie ul. Krasińskiego, odcinek 
ul. Kopernika za pawilonem 
handlowym, nowa droga na 
boguchwalskich terenach inwe-
stycyjnych oraz przedłużenie ul. 
Słowackiego. Ponadto przed-
stawiona została informacja 
o przebiegu wykonania budże-
tu gminy za pierwsze półrocze 
2020 r. Poziom wykonania bu-
dżetu, pomimo spowolnienia 
gospodarczego wynikającego 
z epidemii COVID-19, zre-

alizowany został na poziomie 
zadowalającym. Burmistrz 
Wiesław Kąkol poinformował, 
w uzupełnieniu do danych 
przedstawionych przez Skarb-
nika, iż trwają starania, aby 
nadrobić zaległości z pierw-
szego półrocza, w szczególno-
ści z okresu tzw. izolacji. Przy-
pomniał, że zostały wówczas 
również zablokowane gminne 
inwestycje. Dzisiaj można za-
ryzykować stwierdzenie, że 
harmonogramy nie zostaną 
w znaczący sposób zaburzone 
w skali całego roku.

UM

Pierwsza sesja Młodzieżowej  
Rady Miejskiej w Boguchwale

Po kilku latach przerwy na terenie Gminy Boguchwała znów działa Młodzieżowa Rada Miejska.  Celem jej po-
wołania jest zaktywizowanie młodzieży oraz promowanie wśród niej postaw prospołecznych i patriotycznych. 

Rada będzie stanowiła or-
gan doradczy, który zapewni 
lepsze wykorzystanie poten-
cjału młodych mieszkańców 
gminy  oraz pomoże określić 
ich potrzeby, a także pro-
blemy. Rada będzie realizo-
wać projekty i inicjatywy we 
współpracy z Burmistrzem, 
Radą Miejską, szkołami, 
a także ośrodkami kultury 
i organizacjami pozarządo-
wymi. 

Rada liczy 25 członków, 
ze wszystkich miejscowości 
Gminy Boguchwała, w wieku 
13-19 lat. Funkcja Radnego 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Boguchwale pozwoli nabyć 
doświadczenie w działaniach 

na rzecz społeczności lokal-
nej, poznać zasady towarzy-
szące funkcjonowaniu samo-
rządu, realizować wspólnie 
z rówieśnikami różnego ro-
dzaju inicjatywy, a także prze-
żyć ciekawą przygodę.

Pierwsza sesja Rady odby-
ła się 13 października w Sali 
Wystawienniczej Miejskie-
go Centrum Kultury w Bo-
guchwale. Radnych powitał 
Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol, który przedsta-
wił jak działa rada, jakie stoją 
przed nią zadania i możliwo-
ści, a także życzył owocnej 
pracy na rzecz młodzieży.

Nowo wybrani Radni zło-
żyli ślubowanie i uzyskali 

mandat radnego. Na sesji do-
konano także wyboru Prze-
wodniczącego Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, którym został 
wybrany bezwzględną więk-
szością głosów Bartłomiej 
Leśniak z Zarzecza. Funkcję 
wiceprzewodniczących peł-
nić będą Aleksandra Sieradz-

ka z Kielanówki oraz Oliwier 
Kąkol z Boguchwały. 

Wszystkim Radnym ży-
czymy owocnej kadencji, 
wiele entuzjazmu do pracy 
i ciekawych pomysłów, które 
zaktywizują młodzież z tere-
nu Gminy Boguchwała.

UM
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Tadeusz Kalandyk -  
Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała

Pan Tadeusz Kalandyk urodził się 
w Zgłobniu, w swojej karierze za-
wodowej pracował w Polskich Kole-
jach Państwowych, w Rzeszowskim 
Przedsiębiorstwie Robót Elektrycz-
nych, Hydrobudowie Rzeszów S.A. 
Przepracował łącznie 36 lat, w więk-
szości piastując stanowiska związa-
ne ze sprawami pracowniczymi, nie 
ominęła go również praca na budo-
wach eksportowych na Węgrzech 
i w Niemczech.

Działalność społeczną rozpo-
czął w 1994 roku i trwa ona do dziś. 
Radny Rady Gminy i Rady Miejskiej 
w Boguchwale. W latach 1994-1998 
członek Komisji Rozwoju i Budże-
tu Rady Gminy, członek Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
1996-1998 członek Zarządu Gminy. 
W latach 1998-2002 członek Komi-
sji Rozwoju i Budżetu, w 1997 roku 
włączył się w działalność Gminnego 
Komitetu Kanalizacji i Wiejskie-
go Komitetu Kanalizacji i Rozwoju. 
W latach 2002-2006 członek Rady 
Sołeckiej. W kadencji 2006-2010 
członek Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego. Na początku 2010 
r. został Przewodniczącym Komisji, 
a także członkiem Komisji Rewizyj-
nej. W 2008 roku został członkiem 
nowo powstałej Lokalnej Grupa 
Działania Trygon - Rozwój i Innowa-

cja. Od 2009 r. do chwili obecnej jest 
delegatem na Zgromadzeniu Człon-
ków Gminnej Spółki Wodnej Bo-
guchwała Sekcja Zgłobień. W kaden-
cji 2010-2014 Rady Miejskiej pełnił 
funkcję Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
oraz członka Komisji Rewizyjnej. 
W kadencji 2014-2018 ponownie 
objął funkcję Przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospo-
darczego, był także członkiem Ko-
misji Rewizyjnej. W 2014 roku został 
wybranym przedstawicielem Gmi-
ny Boguchwała do Zgromadzenia 
Związku Gmin "Podkarpacka Komu-
nikacja Samochodowa". W kadencji 
2018-2023 Rady Miejskiej Przewod-
niczący Komisji Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego. Posiadacz Srebrnej 
Odznaki Zasłużony dla Budownic-
twa i Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych, Odznaki Zasłużony dla 
Województwa Rzeszowskiego, Za-
służony dla Przedsiębiorstwa, a także 
Srebrnego Krzyża Zasługi oraz Złote-
go Krzyża Zasługi.

Przyznanie tytułu "Zasłużony dla 
Gminy Boguchwała" jest wyrazem 
uznania za długoletnią pracę na rzecz 
samorządu i społeczności lokalnej 
Gminy Boguchwała, a także za ofiar-
ność i postawę obywatelską.

UM

Do grona zasłużonych obywateli Gminy Boguchwała dołączył Tadeusz Kalandyk. Tytuł ten przyznała Rada 
Miejska podczas XXIII sesji. Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w ramach obchodów Dni Gminy Bo-
guchwała.

Pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie mojej osoby tytułem „Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała”. Dzię-
kuję Panu Burmistrzowi dr Wiesławowi Kąkolowi za wystąpienie z  wnioskiem do Przewodniczącego Rady Pana Piotra Pu-
stelnego w sprawie nadania tego tytułu, natomiast Szanownej Radzie za podjęcie uchwały. Chciałbym wyrazić wdzięczność 
za nadanie mi tak zaszczytnego tytułu wszystkim mieszkańcom gminy, a szczególnie mieszkańcom miejscowości Zgłobień. 
To za ich przyczyną byłem i jestem radnym i ich reprezentantem. Dziękuję Wam.

Za chwile wyjątkowe, bliską i prawdziwą współpracę kieruję podziękowania do samorządowców - Wójtów i Burmistrzów 
- Jana Gajdka, Krzysztofa Stanka, Wiesława Dronki, Wiesława Kąkola, Przewodniczących Rad - Zbigniewa Kalandyka, 
Jana Dziadkowca, Bogdana Dziedzica, Wiesława Kąkola, Piotra Pustelnego, Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, 
Radnych, Współpracowników p. Burmistrza, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. Szczególnie dziękuję sołtysowi 
p. Janowi Lisowi, sołtysowi p. Łukaszowi Hudzikowi, wszystkim  członkom Rad Sołeckich z mojego sołectwa Zgłobień. Dzię-
kuję również Radnemu Powiatu śp. Wiesławowi Kwasek.

Działania  społeczne stanowią dla mnie sposób na aktywne życie. Nie byłoby moich osiągnięć bez osób współdziałających, 
wspierających mnie w moich działaniach, w szczególności licznych  moich przyjaciół, kolegów i członków mojej rodziny. 
Dziękuję Wam wszystkim!

Tadeusz Kalandyk
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Czy na posesji można spalać suche liście?
Okres jesienny, to czas, w którym porządkuje się ogródki i podwórka. Częstą praktyką jest spalanie w ogni-

sku odpadów, takich jak pozostałości roślinne, w szczególności liście, trawy i gałęzie. Tego typu ogniska mogą 
powodować nadmierne zadymienie i uciążliwy zapach.

Ustawowe zmiany  
przepisów

Spalanie naturalnych odpa-
dów na własnej posesji uregu-
lowane jest w ustawie o odpa-
dach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
Artykuł 30 ust. 1 zakazuje prze-
twarzania odpadów poza insta-
lacjami i urządzeniami. Wyją-
tek od tej reguły przewiduje art. 
31 ust. 7, w którym ustawodaw-
ca zaznaczył, że spalanie tego 
typu odpadów może odbyć się 
poza wskazanymi wyżej obiek-
tami, jeżeli nie są one objęte 
obowiązkiem selektywnego 
zbierania. Spalanie pozostało-
ści roślinnych w ogrodzie może 
mieć miejsce tylko wówczas, 
gdy gmina, w której miesz-
kamy, nie przewidziała innej 
formy ich porządkowania. 
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych 
ustaw nałożyła na wszystkie 
gminy obowiązek uwzględ-
nienia w lokalnych przepisach 
obowiązkowej segregacji bio-
odpadów. Tym samym jeżeli 
gminy posiadały w swoich 
regulaminach utrzymania 
czystości i porządku zapisy 
o możliwości spalania resztek 
roślinnych, tak jak w przypad-
ku Gminy Boguchwała, zostały 
zobligowane do usunięcia tych 
zapisów. W związku z tym, 
w świetle ustawy o odpadach 
– NA TERENIE CAŁEGO 
KRAJU NIE MOŻNA SPA-
LAĆ ODPADÓW (NAWET 
RESZTEK ROŚLINNYCH) 
NA POSESJACH niezależ-
nie od terenu miejskiego, czy 
wiejskiego, ponieważ odpady 
biodegradowalne podlegają 
obowiązkowi selektywnego 

zbierania, np. poprzez two-
rzenie przydomowych kom- 
postowników, bądź prze-
kazywanie odpadów bio do 
punktów selektywnej zbiórki 
odpadów.

Działania samorządu

Ze względu na zwiększoną 
liczbę skarg mieszkańców, 24 
września, podczas posiedzenia 
Komisji Mienia Gminy, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej, z inicjatywy 
Burmistrza Boguchwały Wie-
sława Kąkola i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Piotra 
Pustelnego, poruszony został 
problem spalania odpadów ro-
ślinnych, w szczególności liści, 
traw, gałęzi i tym podobnych 
na prywatnych posesjach. 
W posiedzeniu wzięli udział 
także Komendant Komisaria-
tu Policji w Boguchwale Grze-
gorz Oliwa oraz Komendant 
Straży Miejskiej Mirosław 
Korczyński. Celem spotkania 
było ustalenie kolejnych dzia-
łań w kierunku ograniczenia 
tej uciążliwości, a także prze-
prowadzenia akcji informacyj-
nej wśród mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach odpady 
bio (w tym resztki roślinne) 
powstające na terenie nieru-
chomości w zabudowie jed-
norodzinnej oraz na terenach 
ogrodów działkowych winno 
się poddawać procesowi kom-
postowania, z przeznacze-
niem kompostu do własnego 
użytku. Na terenie Gminy 
Boguchwała właściciele nieru-
chomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujący 
bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowni-
ku przydomowym mogą sko-
rzystać ze zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
w wysokości:
• 1 zł od gospodarstwa - 

w przypadku gospodarstw 
zamieszkiwanych do 5 
osób,

• 2 zł od gospodarstwa - 
w przypadku gospodarstw 
zamieszkiwanych powyżej 
5 osób.
Kompostowanie to łatwy, 

tani i bezpieczny dla środo-
wiska sposób na pozbycie się 
bioodpadów i pozyskanie na-
turalnego nawozu. Dlatego 
też, gorąco zachęcamy miesz-
kańców Gminy Boguchwała 
do zakładania kompostowni-
ków na terenie swoich posesji 

i do wykorzystywania kompo-
stu jako naturalnego nawozu 
w naszych ogródkach. Ape-
lujemy także o zdrowy roz-
sądek, dbanie o środowisko 
oraz uszanowanie ogólnie 
przyjętych zasad współżycia 
społecznego i poszanowanie 
dla innych mieszkańców.

Możesz otrzymać  
mandat

W myśl art. 191 ww. ustawy 
o odpadach: ten, kto wbrew 
zakazowi określonemu w art. 
155 termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpa-
dów lub współspalarnią odpa-
dów, podlega karze aresztu lub 
grzywny. Osoba, która spala 
odpady zielone, liście, gałę-
zie w ogródku lub na działce, 
może zostać ukarana manda-
tem w wysokości do 500 zł. 
Innym przepisem mogącym 
mieć zastosowanie w przypad-
ku palenia ogniska na terenie 
prywatnej posesji jest przepis 
art. 144 Kodeksu cywilnego, 
nakazujący powstrzymanie się 
od działań, które zakłócałyby 
korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną 
miarę wynikającą ze społecz-
no-gospodarczego przeznacze-
nia nieruchomości i stosunków 
miejscowych. 

Palenie ogniska powodu-
jące przedostawanie się dymu 
na sąsiednie nieruchomości 
stanowi naruszenie tego naka-
zu. Przedostanie się dymu po-
chodzącego z takiego paleniska 
w miejsce dostępne publicznie 
może być uznane za zanie-
czyszczenie w rozumieniu art. 
145 Kodeksu wykroczeń, które 
zagrożone jest mandatem kar-
nym w wysokości do 500 zł.

UM
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Nadajnik telefonii komórkowej – inwestycja 
pożytku publicznego o charakterze ponadlokalnym

W lipcu część mieszkańców sołectwa Lutoryż, podczas zebrania wiejskiego, protestowała przeciwko budo-
wie nadajnika telefonii komórkowej. Sprzeciw budziła m.in. lokalizacja nowej stacji bazowej. 

Mieszkańcy postulowali 
zablokowanie inwestycji. Brak 
jest jednak podstaw praw-
nych do zablokowania bu-
dowy masztu. Zgodę na jego 
ustawienie wyraził właściciel 
działki, ponadto parametry 
stacji podane przez inwestora 
mieszczą się w ustawowych 
normach, a co za tym idzie nie 
oddziaływają bezpośrednio 
na środowisko. Dodatkowo, 
w związku ze zmianą przepi-
sów krajowych, budowa na-
dajników stała się inwestycją 
pożytku publicznego o charak-
terze ponadlokalnym.

Ustawowe wsparcie sieci 
telekomunikacyjnych

30 sierpnia 2019 r. Sejm 
znowelizował ustawę o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1815). No-
welizacja wprowadziła kolej-
ne, daleko idące procedury 
usprawniające i przyspiesza-
jące budowę urządzeń teleko-
munikacyjnych i ograniczające 
możliwości wydania odmow-
nej decyzji. Nie działają w tym 
wypadku przepisy w zakresie 

miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, czy 
konsultacji społecznych.

Maszt w Boguchwale

W ostatnim roku do 
Urzędu Miejskiego wpłynę-
ły wnioski operatorów sie-
ci komórkowych o wydanie 
decyzji lokalizacji inwestycji 
celu publicznego w postaci 
masztu telefonii komórkowej. 
Informacja o planie budowy 
stacji bazowej sieci Plus w Bo-
guchwale pojawiła się jeszcze 
w 2019 r. Maszt o wysokości 
65 m ma stanąć na prywatnej 
działce przy ul. Przemysłowej. 
Odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami, którzy podpisali list 
protestacyjny, przekazany póź-
niej inwestorowi i właścicielowi 
działki. Władze samorządowe, 
pomimo chęci korzystania ze 
zdobyczy wynikających z roz-
woju technologii, w odpowie-
dzi na liczne głosy mieszkań-
ców, podtrzymały stanowisko, 
iż priorytetem jest ochrona 
interesów samorządu oraz lo-
kalnej społeczności. Burmistrz 
Boguchwały wydał decyzję 
negatywną w sprawie budo-
wy, lecz operator odwołał się 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. SKO, powo-
łujące się na obowiązujące 
przepisy, a przede wszystkim 
na fakt, iż budowa stacji bazo-
wych telefonii komórkowej ma 
charakter inwestycji pożytku 
publicznego o znaczeniu po-
nadlokalnym, odwołanie od-
rzuciło. 

Maszt w Lutoryżu

Do Urzędu Miejskiego 
wpłynął także wniosek sieci 

Play o budowę stacji bazowej 
na prywatnej działce w Luto-
ryżu. Gmina zgodnie z ustawą, 
tak jak w przypadku masztu 
w Boguchwale, musiała rozpa-
trzeć wniosek dotyczący tej in-
westycji. Mając na uwadze do-
świadczenia z Boguchwały nie 
było przesłanek do wydania 
decyzji negatywnej. Druga po 
Boguchwale decyzja negatyw-
na mogłaby doprowadzić do 
sytuacji, w której SKO oskarży-
łoby władze gminy o świado-
me łamanie prawa.

Warto podkreślić, iż nie jest 
decyzją Gminy Boguchwała, 
jak również decyzją osobi-
stą Burmistrza Boguchwały, 
ustalenie lokalizacji tego typu 
inwestycji. Zgoda na jej re-
alizację została wydana przez 
właściciela działki. Ponadto, 
w przypadku tych inwestycji, 
na etapie uzgadniania z innymi 
organami, Gmina Boguchwała 
związana była ustawowo jedy-
nie ze Starostwem Powiato-
wym w Rzeszowie oraz Woda-
mi Polskimi. Dodatkowo, tego 
typu postępowanie nie przewi-
duje konsultacji, ponieważ nie 
są one wymagane ustawowo. 
Konsultacje zorganizowane 
przez Gminę Boguchwała, na-
wet jeśli teoretycznie byłyby 
możliwe, nie miałyby żadnej 
mocy prawnej. Wiążący jest 
projekt decyzji od urbanisty, 
który trafił do uzgodnień do 
ww. instytucji. Ponadto, ze 
wzg. na parametry tej inwe-
stycji, nie zostało wszczęte 
postępowanie środowiskowe. 
Mimo to Gmina Boguchwała 
przeprowadziła wewnętrzne 
konsultacje, które potwierdzi-
ły, że parametry podane przez 
inwestora mieszczą się w usta-
wowych normach.

Każda inwestycja oddzia-

łuje pośrednio na środowisko. 
Każda po części wpływa na 
jej walory przyrodnicze i kra-
jobrazowe. W tym zakresie 
przepisy nie pozwalają jednak 
wykorzystywać tego typu ar-
gumentów do oceny przedsię-
wziąć inwestora. SKO wskaza-
ło także, iż tego typu inwestycja 
nie obniża wartości sąsiadu-
jących terenów. Wyklucza to 
również ustawa, przez co nie 
jest to dostateczny powód dla 
wydania decyzji negatywnej, 
co do planowanej inwestycji.

Apel o zmianę przepisów

W sierpniu bieżącego 
roku Burmistrz Boguchwa-
ły wystosował apel do par-
lamentarzystów o podjęcie 
inicjatywy w sprawie zmiany 
przepisów prawa w zakresie 
wydawania decyzji lokalizacyj-
nych na przedsięwzięcia obej-
mujące budowę masztów tele-
fonii komórkowych. Działając 
na podstawie obwiązujących 
przepisów prawa, Wójt, czy 
Burmistrz, nie ma żadnych na-
rzędzi, aby podejmować nieza-
leżne decyzje, uwzględniające 
nie tylko interes operatorów 
sieci komórkowych, ale przede 
wszystkim społeczności, któ-
rą reprezentuje. Chcemy, aby 
wszelkie inwestycje realizowa-
ne na terenie Gminy służyły 
jej mieszkańcom i sprawiały, 
by życie stawało się łatwiejsze 
i bezpieczniejsze. Wierzymy, że 
możliwe jest realizowanie stra-
tegii operatorów telefonii ko-
mórkowych z poszanowaniem 
zdania naszych mieszkańców 
i w dbałości o ich bezpieczeń-
stwo – podkreśla Burmistrz 
Wiesław Kąkol.

UM, fot. Freepik.com
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Kolejne odcinki chodników powstały  
w Niechobrzu i Nosówce

Na terenie gminy powstały kolejne odcinki chodników.
W Niechobrzu przy drodze „na Kąty” położono kostkę 

brukową na długości 500 m, wykonano także regulację stu-
dzienek kanalizacyjnych i odwodnienie. Kolejny odcinek 
chodnika powstał przy drodze powyżej kościoła w Niechob-
rzu, czyli na tak zwanym Górnym Gościńczyku.

Blisko 200 metrów chodnika wraz z kanalizacją deszczową 

powstało także w Nosówce na drodze w kierunku Kielanówki 
na tak zwany „Księży Lasek”. Łączna wartość tych inwestycji 
to ponad 180 tys. zł. 

UM

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF - 
nabór uzupełniający listopad 2020

Stowarzyszenie Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonal-
nego ogłasza nabór uzupeł-
niający w ramach projektu 
"Wymiana Źródeł Ciepła na 
terenie ROF", który potrwa 
od 2 do 30 listopada 2020 r.

Nabór uzupełniający do-
tyczy odbiorców indywidu-
alnych i zbiorowych. Wpro-
wadzono także zmiany w 
regulaminie naboru, dające 
możliwość udziału w pro-
jekcie spółdzielni, wspól-
not mieszkaniowych, lokali 
komunalnych i budynków 

należących do JST, zainteresowanych 
wymianą źródeł ciepła na kotły gazo-
we.

Regulamin naboru oraz wymagane 
dokumenty dostępne na stronie: 
rof.org.pl/wymiana-zrodel-ciepla-
-na-terenie-rof 

Więcej informacji dotyczą-
cych składania wniosków na te-
renie Gminy Boguchwała pod 
numerami tel. 17 8755 239 lub  
662 194 069



10  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Nowe oświetlenie w Boguchwale,  
Lutoryżu i Zarzeczu

Przy drodze gminnej nr 108196 
R w Lutoryżu powstało nowe 
oświetlenie. Na odcinku blisko 
600 metrów zamontowano 15 le-
dowych opraw oświetleniowych. 
Koszt inwestycji wyniósł 56 tysięcy 
złotych. 

Oświetlenie pojawiło się także 
przy drodze 151 900 R w Zarzeczu, 
na odcinku ponad 350 metrów. 
Dodatkowo oświetlony został tak-
że plac rekreacyjno-sportowy za 
budynkiem szkoły. Niedawno za-

kończyła się także inwestycja przy 
ul. Łąkowej w Boguchwale, gdzie 
za ponad 40 tys. zł. zamontowano 
oświetlenie na odcinku o długości 
blisko 300 metrów. 

Do tej pory w 2020 roku na te-
renie Gminy Boguchwała powstało 
ponad 2 930 metrów linii oświetle-
niowych. Wartość realizowanych 
zadań dotyczących budowy oświe-
tlenia wyniosła ponad 300 tys. zł.

UM

Przebudowa mostu w Zgłobniu
Po wielu latach starań Gminy Boguchwa-

ła, rozpoczęła się przebudowa mostu na 
drodze powiatowej w Zgłobniu prowadzącej 
w kierunku Niechobrza.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Rzeszow-
ski, który początkiem września zawarł umowę 
z wykonawcą – firmą WOLMOST sp. z o.o. War-
tość zadania to ponad 1,4 mln zł., a całość prac ma 
się zakończyć do 21 grudnia 2020 r. 

Zadanie polega na rozbiórce istniejącego i bu-
dowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
chodnikiem. 

Z dniem 21 września 2020 r. została wprowa-
dzona czasowa organizacja ruchu, zgodnie z za-
twierdzonym projektem, polegająca na zamknię-
ciu drogi. Zalecany jest objazd przez miejscowość 
Racławówka.

UM, Powiat Rzeszowski,  
WOLMOST sp. z o.o. 
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Nowy wóz bojowy dla OSP Niechobrz
W niedzielę 26 lipca odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Niechobrzu. 

Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik 
Z inicjatywy Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwa-

le Piotra Pustelnego, Gmina Boguchwała przekazała pomoc finansową Gminie Chmielnik, na przeciwdziała-
nie skutkom powodzi. 

Stosowną uchwałę Radni 
podjęli na XXII Sesji Rady Miej-
skiej w Boguchwale w dniu 16 
lipca 2020 r. 

Gmina Chmielnik to jedna 
z gmin powiatu rzeszowskiego 
najbardziej dotkniętych skut-
kami ulewnych deszczy, jakie 
w ostatnich dniach czerwca 
przeszły nad Podkarpaciem. Ży-
wioł zniszczył prywatne posesje 
mieszkańców, ale także obiekty 
użyteczności publicznej, w tym 

drogi oraz budynki.
Okazana pomoc stanowi wy-

raz solidarności z gminą powiatu 
rzeszowskiego, która podobnie 
jak Gmina Boguchwała należy 
do Stowarzyszenia Rzeszowskie-
go Obszaru Funkcjonalnego. 
Lokalne samorządy współpra-
cują w wielu ważnych aspektach 
i winny wspierać się także w kry-
zysowych sytuacjach.

UM
foto: OSP Chmielnik

W trakcie uroczystości od-
był się uroczysty apel, dokona-
no podniesienia flagi państwo-
wej na maszt, a głos zabrali 
zaproszeni goście. W uroczy-
stościach wzięli udział Poseł na 
Sejm RP Kazimierz Gołojuch, 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego Stanisław 
Kruczek, Radny Sejmiku Wo-
jewództwa Podkarpackiego 
Karol Ożóg, Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol oraz 
Zastępca Burmistrza Justy-
na Placha-Adamska, a także 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Boguchwale Piotr Pu-
stelny. W przekazaniu wozu 
uczestniczyli także Zastępca 
Podkarpackiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Daniel Dryniak, Komendant 
Miejski PSP w Rzeszowie st. 
bryg. Tomasz Baran, Dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 1 w Rzeszowie br. 
Grzegorz Wójcicki, Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związków Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Rzeszowie Bogusław Cioch 
oraz prezesi jednostek OSP 

z terenu Gminy Boguchwała.
Poświęcenia wozu dokonał 

Proboszcz Parafii Matki Bożej 
Nieustającej pomocy w Nie-
chobrzu ks. Andrzej Sroka. 
Akt przekazania samochodu 
z rąk Burmistrza Boguchwały 
odebrali Prezes OSP w Nie-
chobrzu Józef Tobiasz, Naczel-
nik Tomasz Żuczek oraz kie-
rowca wozu Franciszek Zduń. 
Symbolicznego rozwinięcia 
wstęgi dokonali Zastępca Bur-
mistrza Justyna Placha-Adam-
ska oraz Komendant Gminny 
ZOSP RP Mariusz Gajdek. 

Zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego marki MAN 
dofinansowany został ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, a także z Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, bu-
dżetu Gminy Boguchwała 
oraz funduszy własnych OSP 
Niechobrz. Koszt wozu to bli-
sko 950 tys. zł.

UM
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Kolejne tereny inwestycyjne w Boguchwale  
zostały uzbrojone

Zakończyły się prace związane 
z uzbrojeniem kolejnych terenów inwe-
stycyjnych w boguchwalskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej.  Inwestycja 
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
terenów na Wisłoczysku.

Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach projektu „Tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
ROF-II etap” współfinansowanego ze 
środków unijnych z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest uzbroje-
nie terenów przeznaczonych dla lokowa-
nia działalności gospodarczej na obszarze 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
co przyczyni się do podniesienia konku-
rencyjności gospodarki obszaru, poprawy 
dostępności przestrzennej Podkarpacia, 
czy zwiększenia atrakcyjności inwesty-
cyjnej i wzrostu aktywności w zakresie 
współpracy międzyregionalnej i między-
narodowej. 

W ramach projektu na Wisłoczysku 
wybudowano nowe urządzenia infra-
struktury technicznej. Wykonano sieci 
wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, powstała pompownia ście-
ków wraz z kanałem tłocznym, a także ka-
nalizacja deszczowej wraz z oczyszczalnią 
wód deszczowych oraz drogi wewnętrzne. 
Wartość prac projektowych i budowla-
nych wyniosła 3 345 989,07 zł.

Obecnie trwa procedura przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonych w obszarze 
boguchwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Oferowanych jest 8 działek 
o łącznej powierzchni przekraczającej 8 
ha. Inwestorzy zapraszani są do uczest-
nictwa w przetargu w dniu 15 grudnia 
2020 r.

UM
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Powszechny Spis Rolny 2020. 
W jaki sposób można się spisać?

Do 30 listopada br. potrwa Powszechny Spis Rolny 2020. Spis obejmuje zasięgiem cały kraj. Spisywane są 
gospodarstwa, które na dzień 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą. 

Powszechny Spis Rolny 
jest prowadzany metodami:
• samospisu internetowe-

go, poprzez formularz 
spisowy dostępny na 
stronie https://spisrolny.
gov.pl;

Samospis internetowy jest 
metodą obowiązkową. Rol-
nicy, którzy nie poosiadają 
dostępu do internetu lub 
maja trudności z wypełnie-
niem formularza mogą sko-
rzystać również z metody:
• samospisu przez tele-

fon, dzwoniąc na infoli-
nię spisową - tel. 22 279 
99 99, 22 666 66 62

• bezpośrednio w najbliż-
szym urzędzie gminy lub 
urzędzie statystycznym 
– w związku ze stanem 

epidemicznym w kra-
ju mogą być zmienione 
godziny pracy lub ogra-
niczone kontakty bez-
pośrednie z interesan-
tami, prosimy o kontakt 
– Urząd Miejski w Bo-
guchwale tel. 502 093 089
W ramach metod uzupeł-

niających spisu z rolnikami 

będą kontaktować się rach-
mistrzowie terenowi. Jeżeli 
z użytkownikiem gospodar-
stwa skontaktuje się rach-
mistrz spisowy, rolnik ma 
obowiązek udzielić rachmi-
strzowi odpowiedzi na pyta-
nia z formularza spisowego. 

PSR realizowany jest jako 
badanie pełne, skierowane 

do gospodarstw rolnych, 
osób fizycznych oraz osób 
prawnych i jednostek orga-
nizacyjnych niemających 
osobowości prawnej. Za-
kres, formę i tryb przepro-
wadzenia spisu, tryb prac 
związanych z przygotowa-
niem i opracowaniem wy-
ników spisu reguluje usta-
wa o powszechnym spisie 
rolnym w 2020r. przyjęta 
przez Prezydenta RP. Udział 
w spisie jest obowiązkowy. 
Brak udziału w spisie rol-
nym może skutkować nało-
żeniem kary grzywny okre-
ślonej w ustawie o statystyce 
publicznej.

US Rzeszów, 
UM

Wysoka dyspozycyjność OSP z terenu gminy
W 2019 roku dyspozycyjność jednostek OSP z terenu gminy, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-ga-

śniczego, osiągnęła bardzo wysoki poziom, co stawia je w czołówce jednostek z terenu powiatu rzeszowskiego.

Krajowy System Ratow-
niczo-Gaśniczy to integral-
na część organizacji bez-
pieczeństwa wewnętrznego 
państwa, mający na celu 
ratowanie życia, zdrowia, 
mienia, środowiska, a także 
prognozowanie, rozpozna-
wanie i zwalczanie poża-
rów, klęsk żywiołowych lub 
innych miejscowych zagro-
żeń. System opiera się na 
Państwowej Straży Pożar-
nej, jak również Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. 
W skład KSRG wchodzi 
ponad 4 500 jednostek OSP, 
w tym 3 z terenu Gminy 
Boguchwała – Boguchwała, 
Niechobrz i Nosówka.

Z informacji przeka-
zanej przez Komendanta 

Miejskiego PSP w Rzeszo-
wie jednostki OSP z terenu 
Gminy Boguchwała włą-
czone do KSRG osiągnęły 
wysoki poziom dyspozycyj-
ności. Średni czas wyjazdu 
jednostek wyniósł 4 minuty 
– OSP Boguchwała (4), OSP 
Niechobrz (3), OSP Nosów-
ka (7). Dyspozycyjność jed-
nostek z Boguchwały i Nie-
chobrza osiągnęła 100%, 
a z Nosówki 87,6%.

Rokrocznie samorząd 
przekazuje środki na bie-
żącą działalność 9 jedno-
stek OSP oraz zakup sprzę-
tu i doposażenie remiz. 
W 2019 roku z budżetu 
gminy przekazano ponad 
670 tys. zł.

UM
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Niezwykły projekt Fundacji Podaruj Miłość
Fundacja Podaruj Miłość z Boguchwały jest w trakcie realizacji zadania publicznego pn. „Alpakoterapia/ 

dogoterapia/ refleksologia – innowacyjne i nowatorskie formy rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościa-
mi.” Projekt współfinansowany jest z środków Marszałka Województwa Podkarpackiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zadanie publiczne obej-
muje swym zasięgiem pięć 
powiatów naszego woje-
wództwa. Grupę docelową 
projektu stanowią osoby do-
rosłe z różnego typu niepeł-
nosprawnościami w liczbie 
200 osób i są to uczestni-
cy: ŚDS, WTZ, ZAZ, DDP. 
Z terenu Gminy Boguchwała 
wsparciem w projekcie ob-
jęci są uczestnicy ŚDS Mo-
gielnica oraz WTZ Zgłobień. 
Głównym założeniem zada-
nia projektowego jest umoż-
liwienie osobom z niepełno-
sprawnościami wyrównanie 
szans w dostępie do innowa-
cyjnej rehabilitacji, poprzez 
prowadzenie zajęć z alpako-
terapii, dogoterapii oraz re-
fleksologii. Prowadzone za- 
jęcia mają na celu uspraw-
nienie uczestników projektu 
w wykonywaniu podstawo-
wych czynności życia co-
dziennego oraz w zakresie 
poprawy w funkcjonowaniu 
społecznym i nawiązywaniu 
kontaktów społecznych. 

„Proponowane przez nas 
zajęcia z alpakoterapii i do- 
goterapii należą do jednej 
z form zooterapii. Wspoma-
gają efektywność tradycyjnej 

rehabilitacji i edukacji. Za-
równo w jednym, jak i w dru-
gim przypadku głównymi te-
rapeutami są zwierzęta, które 
mają niesamowity wpływ na 
człowieka. Wszystkie czwo-
ronogi biorące udział w za-
jęciach są przystosowane do 
pracy z ludźmi.” – powiedzia-
ła Prezes Fundacji Podaruj 
Miłość Natalia Sitek, koordy-
nator projektu. „Refleksolog 
odczytuje tzw. „mowę” na-
szych stóp. Zauważa anomalie 
w nich występujące, czasami 

nawet na długo przed ich fi-
zycznym wystąpieniem w na-
szym ciele. Refleksolog nie jest 
lekarzem, nie diagnozuje, nie 
przepisuje leków, ale poprzez 
odpowiednie uciskanie/ ma-
sowanie kciukiem i palcami 
punktów na stopach może 
wpłynąć na poprawę naszego 
zdrowia, w tym funkcjonowa-
nia odpowiednich organów. 
Refleksologia doskonale uzu-
pełnia medycynę stosowaną, 
choć jej nie zastępuje.” – po-
wiedziała Beata Perdeusz, re-

fleksolog w projekcie. 
Projekt realizowany bę-

dzie do końca grudnia 2020 
r. Jednakże biorąc pod uwagę 
bardzo duże zainteresowanie 
realizowanymi w nim for-
mami wsparcia, zadowolenie 
i chęć kontynuacji zajęć przez 
jego uczestników, Funda-
cja na pewno będzie chciała 
kontynuować tożsamą formę 
wsparcia w kolejnych latach. 

Fundacja 
Podaruj Miłość
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Jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej z Mogielnicy
Orkiestry dęte nieustannie cieszą się sympatią i zaufaniem społecznym, mimo że narodziło się wiele zupełnie nowych ga-

tunków muzycznych, a nowoczesne technologie pozwalają korzystać z koncertów, recitali i festiwali bez ruszania się z domu. 
W czym tkwi ich siła przyciągająca rzesze publiczności? No właśnie, orkiestry dętej trzeba słuchać i oglądać na żywo ze 
względu na skład muzyczny, widowiskowość, zróżnicowany repertuar muzyczny, musztrę paradną i jednolite uniformy. Nie 
chcę się skupiać na rysie historycznym orkiestr dętych, bo będzie ku temu inna okazja, a dziś chciałabym ten artykuł poświę-
cić Orkiestrze Dętej z Mogielnicy, która w tym roku obchodzi drugie dziesięciolecie swojej działalności.

Zacznijmy więc od począt-
ków, które zazwyczaj są nieła-
twe ze względu na brak fundu-
szy, instrumentów, strojów, czy 
miejsca spotkań, ale najważ-
niejsza jest determinacja i chęć 
wspólnego działania mimo na-
potykanych trudności. Pomy-
słodawcą przedsięwzięcia był 
mogielniczanin Bogdan Cie-
biera, a szczególnego wspar- 
cia w początkowej organiza-
cji, a potem przez kolejne lata 
udzielał orkiestrze ówczesny 
sołtys Mogielnicy, później 
wieloletni radny - Ryszard 
Mirowski. Duże wsparcie i po-
moc orkiestra otrzymywała ze 
strony Zarządu Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Boguchwale, którego 
prezesem był i jest od wielu 
lat Kazimierz Siorek. Bog-
dan Ciebiera skompletował 
pierwsze 15 osób i przez 10 
lat był prezesem orkiestry, po 
nim funkcję tę przejęła Joanna 
Rykała na 5 lat, a od kolejnych 
pięciu jest nim Edward Ra-
dziszewski. Oficjalną datą po-
wstania jest 18 grudnia 2000 
roku. Zespół działa pod egidą 
Lokalnego Ośroda Kultury 
"Razem" w Niechobrzu – filia 
w Mogielnicy.

Członkowie orkiestry to 
amatorzy, przeważnie męż-
czyźni, ludzie w różnym 
wieku, o różnej profesji, 
w większości aktywni zawo-
dowo, studenci, młode mamy, 
ale i emeryci lubiący pracę 
w zespole. Muzyka to ich pa-
sja i sposób na aktywne spę-
dzenie czasu i jednocześnie 
działalność społeczną. Kiedy 
wielu innych po pracy szuka 
wytchnienia przed telewizo-
rem czy komputerem, oni co 

najmniej raz w tygodniu spo-
tykają się na próbach, obecnie 
w budynku wielofunkcyjnym 
przy stadionie i ćwiczą utwo-
ry stosownie do okoliczności. 
Przez 20 lat przewinęło się 
przez zespół około 70 osób, 
a na dzień dzisiejszy orkiestra 

liczy 23 muzyków. Paru z nich 
gra od początku założenia i są 
to: Bogdan Ciebiera, Antoni 
Borowiec, Edward Opaliński, 
Edward Radziszewski, Jerzy 
Sikora, Adam Wojtaszek. Ka-
pelmistrzowie posiadają wyż-
sze wykształcenie muzyczne. 

Pierwszym prowadzącym 
zespół miał być Stanisław Kul-
piński, ale choroba przerwała 
mu te plany. Wolą ciężko cho-
rego ojca było, aby zespół uło-
żył i prowadził syn Rafał Kul-
piński. Tak też się stało i przez 
15 lat to on spełniał to zadanie, 
a od pięciu czyni to z powo-
dzeniem Dariusz Tobiasz.

Zakres ich działalności jest 
szeroki, zacznijmy więc od 
udziału w religijnych uroczy-
stościach. Od maja do paź-
dziernika w naszej mogiel-
nickiej parafii odprawiane są 
nabożeństwa fatimskie z racji 
posiadanej od 1989 roku figur-
ki Matki Boskiej Fatimskiej, 
która była jedną z trzech na 
Placu św. Piotra w momencie 
zamachu na życie Jana Pawła 
II. Orkiestra zawsze uczestni-
czy w majowej i październiko-
wej mszy świętej grając pieśni 
Maryjne. Każdy z wiernych 
czeka też na moment, gdy po 
zakończonej mszy orkiestra 
żegna marszem rozchodzą-
cych się do domów. Czujemy 
się wówczas wyjątkowo. Mu-
zycy obecni są na uroczysto-
ściach odpustowych w para-
fiach na terenie naszej gminy, 
świadczą też usługi w innych, 
gdy otrzymują takie zlecenie 
i zaproszenie. Ostatni taki 
występ miał miejsce w parafii 
w Siedliskach, gdzie od trzech 
lat zespół uczestniczy w uro-
czystościach związanych z pa-
mięcią błogosławionego Józefa 
Kowalskiego. Zespół uczestni-
czy też co roku w rezurekcji, 
w majówkach, w uroczysto-
ściach ku czci Matki Boskiej 
Gromnicznej w Lutoryżu. 
Orkiestra dęta dodaje takim 
uroczystościom podniosłości 
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i przyciąga wiernych.
Udział w obrzędowości 

dożynkowej ma też częściowo 
religijny charakter, bo rozpo-
czyna się mszą dziękczynną za 
plony, ale dalsza część bogata 
jest w zwyczaje i tradycje lu-
dowe. Co roku święto plonów 
odbywa się w innej wsi, ważny 
jest barwny korowód wieńców 
dożynkowych i oczywiście 
koncert naszej orkiestry. Or-
kiestra proszona jest o dożyn-
kowe granie nie tylko w naszej 
gminie, ale i w sąsiednich.

Tradycją polską jest też ko-
lędowanie od dnia wigilijnego, 
czyli od 24 grudnia aż do 2 lu-
tego, czyli do święta Matki Bo-
skiej Gromnicznej. W Szkole 
Podstawowej w Mogielnicy 
im. Jana Pawła II od 2016 roku 
odbywa się uroczystość śro-
dowiskowa "Mogielnickie 
kolędowanie". Miejmy na-
dzieję, że sytuacja z pandemią 
wcześniej czy później pozwoli 
na powrót do niej, bo to spo-
tkanie jest wielopokoleniowe, 
pozwala też zaprezentować się 
różnym organizacjom, stowa-
rzyszeniom i indywidualnym 
osobom w wersji muzycznej. 
W kolędowaniu nie może 
zabraknąć orkiestry, która 
prezentuje się na końcu pro-
gramu, bo wiadomo że będzie 
bisować i swoją siłą brzmienia 
przebija wszystkich.

Udział w uroczystościach 
rocznicowych, zwłaszcza gdy 
daty mają szczególny wymiar. 
W 2018 roku obchodziliśmy 
stulecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, nie mogło 
zabraknąć zespołu do wyko-
nania pieśni patriotycznych, 
legionowych i wojskowych 
w miejscach związanych 
z pamięcią narodową. Dzień 
3 Maja to święto religijno-
-państwowe, bo to rocznica 
pierwszej w Europie a drugiej 
na świecie Konstytucji, a także 
święto ku czci Matki Boskiej 
Królowej Polski. W 2018 roku 
w Mogielnicy miał miejsce Po-
wiatowy Dzień Osób Niepeł-

nosprawnych z mszą konce-
lebrowaną przez biskupa Jana 
Wątrobę. I mszę, koncert i za-
bawę dla niepełnosprawnych 
uświetniała nasza orkiestra.

Udział w projektach mu-
zycznych coraz częściej poja-
wia się w działalności zespołu. 
W roku 2019 orkiestra jako 
zaproszony gość brała udział 
w nagraniu płyty zaprzyjaź-
nionego zespołu z Boguchwa-
ły - Buen Camino, pt. "A tu 
święta... cz.2 Rezurekcja na Bo-
guchwałę”. Efektem współpracy 
były teledyski i nagranie płyty 
jak i koncert na żywo w Miej-
skim Centrum Kultury w Bo-
guchwale. Biorąc w nim udział 
przekonałam się, że taki mikst 
brzmienia w repertuarze pieśni 
wielkanocnych tych dwóch ze-
społów może okazać się bardzo 
ciekawy.

Orkiestra jest częścią Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ale w wy-
miarze kulturalnym, stąd też 
uczestnictwo zespołu podczas 
wydarzeń strażackich w całej 
gminie. Oglądamy ich podczas 
poświęceń sztandarów, wozów 
strażackich, otwarcia remiz, 
jubileuszów jednostek, czy 
obchodów Dnia Strażaka. Co 
roku nadarza się taka uroczy-
stość i orkiestra musi być obec-
na. A ponadto liczne imprezy 
w rodzaju jarmarków, Turnieju 
Sołectw, Dni Boguchwały za-
pewniają, że większość sobót 
i niedziel członkowie zespołu 
mają zajęte. Myślę, że ich rodzi-
ny też są wyrozumiałe i podzie-
lają tę pasję.

Uroczystości rodzinne człon-
ków zespołu, to przede wszyst-
kim wesela, gdy ktoś z zespołu 

wstępuje w związek małżeński. 
Mają swój ceremoniał straża-
cy, policjanci, wojskowi, miło 
więc i parze młodej, gdy słyszą 
marsze weselne i życzenia od 
swoich kolegów.

W niedzielę 30 sierpnia 
bieżącego roku na boguchwal-
skim rynku o 19:00 miała 
miejsce oficjalna uroczystość 
związana z jubileuszem orkie-
stry. Członkowie zespołu na-
grodzeni zostali brązowymi, 
srebrnymi i złotymi odznaka-
mi przyznanymi przez Polski 
Związek Chórów i Orkiestr 
stosownie do stażu i zaanga-
żowania w pracę. Wymienię 
przynajmniej tych odznaczo-
nych najwyższym stopniem, 
czyli: Bogdan Ciebiera, Adam 
Wojtaszek, Joanna Rykała, Ro-
man Cioch, Barlik Stanisław, 
Sikora Jerzy, Borowiec Tade-
usz. Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol i kierujący 
Lokalnym Ośrodkiem Kul-
tury "Razem" w Niechobrzu 
Mateusz Witczuk ufundowali 
nagranie płyty przez zespół, 
a kapelmistrz Dariusz Tobiasz 
otrzymał z rąk burmistrza 
nową buławę, a z rąk przed-
stawicielki Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr Dętych 
srebrną odznakę. Jeszcze przez 
znaczną chwilę padały słowa 
uznania dla zespołu od dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kul-
tury w Boguchwale Agnieszki 
Czarnik-Buż, od radnej po-
wiatu i zarazem dyrektora GBP 
w Boguchwale Anny Wolskiej, 
że zespół otrzymuje zlecenie 
grania na "już", mobilizuje się 
i jest gotowy do działania, czy 
od prezesa Zarządu Gminne-

go OSP Kazimierza Siorka. Po 
części oficjalnej przyszedł czas 
na ucztę muzyczną i miło było 
posiedzieć na boguchwalskim 
rynku w ciepły sierpniowy 
wieczór i posłuchać różno-
rodnego repertuaru zespołu, 
a także zobaczyć kapelmistrza 
Dariusza Tobiasza w "wersji 
tanecznej".

Obecny skład orkiestry: 
Dariusz Tobiasz – kapelmistrz, 
Barlik Stanisław – trąbka, 
Błażej Michał – instrumenty 
perkusyjne, Borowiec Anto-
ni – saksofon alt, Borowiec 
Mariusz – saksofo  tenor, Bo-
rowiec Tadeusz – bęben, Cie-
biera Bogdan – saksofon tenor, 
Cioch Roman – tuba, Czyż 
Joanna – trąbka, Gołąb Jakub 
– klarnet, Kłęk Filip - saksofon 
alt, Lęcznar Marcin – saksofon 
alt, Maziarz Monika – saksofon 
alt, Miciuda Witold – werbel, 
Opaliński Edward – trąbka, 
Radziszewski Edward – trąb-
ka, Rykała Joanna – saksofon 
tenor, Sikora Jerzy – puzon, 
Słaby Michał – trąbka, Tobiasz 
Jakub – trąbka, Tomoń Patrycja 
– klarnet, Warzybok Bolesław 
– saksofon tenor, Wojtaszek 
Adam – klarnet.

W związku z jubileuszem 
20-lecia pracy artystycznej 
chciałabym całemu zespoło-
wi i osobom zaangażowanym 
w jego działalność podzię-
kować i myślę że będę wy-
razicielem mogielnickiego 
środowiska i nie tylko, za 
uprzyjemnianie nam - słucha-
czom uroczystości o różnym 
charakterze. Należy Wam 
życzyć wytrwałości, zdrowia 
i wielu chętnych do tej pracy 
wśród młodego pokolenia.

W artykule wykorzystałam 
informacje przekazane mi od 
Bogdana Ciebiery i Joanny 
Rykały, za co serdecznie im 
dziękuję.

Ewa Ziemba
fot. UM, Ewa Ziemba,  
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Rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca Bur-

mistrza Boguchwały Justyna Placha-Adamska, Dyrektor LOK "Wspólnota" w Zgłobniu Maciej Sobotowski oraz 
Dyrektor LOK "Razem" w Niechobrzu Mateusz Witczuk złożyli symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalili zni-
cze przy mogile żołnierzy AK na cmentarzu w Boguchwale, a także przy pomniku ofiar pacyfikacji przysiółka 
Ścieżki w Woli Zgłobieńskiej oraz w miejscu gdzie obecnie spoczywają ofiary na cmentarzu w Zgłobniu.

Okres II wojny światowej 
w dziejach Woli Zgłobieńskiej 
wywarł na jej społeczności 
niezatartą, tragiczną rysę. 
W wyniku pacyfikacji przy-
siółka Ścieżki śmierć poniosło 
38 niewinnych mieszkańców 
wsi. Wydarzenie to związa-
ne było z działalnością grupy 
Gwardia Ludowa. […] 

W sobotę 18 lipca 1943 
r. oddziały niemieckie do-
konały obławy na gwardzi-
stów. Niemcy otoczyli Ścieżki 
z trzech stron. Samochody 
pozostawili w centrum wsi 
i ruszyli pieszo. Pierścień nie 
był domknięty od strony przy-
siółka Zagóry. Pierwszym do-
mem, do którego wkroczyli 
był budynek Franciszka Pizło. 
Biciem chciano wymusić ze-
znania. Gdy nie znaleziono 
partyzantów, całą rodzinę 
położono przed domem. Na-
stępnie Niemcy przeszukali 
dom Motyków. Gdy sześciu 
Niemców ruszyło w kierunku 
zabudowań Michała Borka, 
ukryci na strychu gwardziści 
otworzyli ogień z broni ma-
szynowej. Zabili trzech Niem-
ców, a czwarty zmarł w drodze 
powrotnej. Niemcy ostrzelali 
budynek pociskami zapalają-

cymi. Wyskakujących gwar-
dzistów ostrzeliwano. Miesz-
kańcy domu i dwóch Rosjan 
spłonęli żywcem. Zginęło 
ośmiu lub dziewięciu gwardzi-
stów. […]

Hitlerowcy zaczęli wypę-
dzać ludność Ścieżek idąc od 
domu do domu. Pierwszą ofia-
rą był Franciszek Ziobro, który 
nie chciał opuścić domostwa 
i tam go zamordowano. Męż-
czyzn powyżej 15 roku życia 
ułożono pod stodołą Zofii Pel-
czar. Rodzinę Pizłów i Królów 
rozstrzelano koło ich domu. 
Leżących mężczyzn zabijano 
strzałem w tył głowy. Zginęło 
30 mężczyzn, 6 kobiet i 2 dzie-
ci. Mordu dokonano w go-
dzinach przedpołudniowych. 
[…] Przypadkowo zginął idą-
cy na grzyby wraz z dzieckiem 
Marcin Ożóg. Dziecko zawró-
cono, a ojca zabito. Zbierają-
cych grzyby w tym dniu było 
więcej, ale udało się im wyco-
fać w kierunku Zagór. Niemcy 
sołtysowi Józefowi Kani naka-
zali pogrzebać zabitych pod 
lasem […]

Na terenie Gminy Racła-
wówka w dniach od 10 lutego 
do 1 marca 1948 r. dokonano 
ekshumacji zwłok ofiar woj-

ny. W pierwszej kolejności 
ekshumację przeprowadzono 
na Woli Zgłobieńskiej. Sołtys 
musiał zapewnić podwody 
i zaopiekować się przybyłą ko-
misją. Odkryto mogiłę i przy-
słany urzędnik dokonywał 
ekshumacji poszczególnych 
osób. Rodziny rozpoznawa-
ły swoich bliskich, wkładano 
szczątki do trumien i kon-
duktem wieziono trumnę za 
trumną na cmentarz parafial-
ny w Zgłobniu. […] Począt-
kowo nie myślano o zbiorowej 
mogile, ale trudności z wyko-
paniem grobów w zamarznię-
tej ziemi spowodowały, że 26 
poległych pochowano właśnie 
w ten sposób. W pobliżu po-
wstały jeszcze trzy nagrobki, 
w których spoczywało w sumie 

12 osób. Na zbiorowym gro-
bie ustawiono dębowy krzyż, 
a po ostatniej renowacji mar-
murowy obelisk. W miejscu 
mordu wybudowano w 1959 
r. pomnik z pamiątkową tabli-
cą. Podobną tablicę umiesz-
czono w kościele w Zgłobniu 
w 1977 r., a po powstaniu 
parafii w Woli Zgłobieńskiej 
przeniesiono ją do nowego ko-
ścioła. W miejscu pierwszego 
pochówku postawiono krzyż, 
a w 2012 r. pamiątkowy ka-
mień z tablicą. […]

Pacyfikacja była najtra-
giczniejszym wydarzeniem 
w dziejach Woli Zgłobieńskiej 
i całej gminy Boguchwała. 

Fragment książki B. 
Dziedzica "Wola Zgłobieńska. 

Zarys Dziejów".
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Matura Międzynarodowa w boguchwalskim Liceum

Program 
The International 

Baccalaureate Diploma 
Programme (IB DP) 

W odpowiedzi na wnio-
sek Burmistrza Boguchwały, 
działającego w imieniu orga-
nu prowadzącego, Minister 
Edukacji Narodowej udzielił 
zezwolenia na utworzenie 
od 1 września 2020 roku od-
działu międzynarodowego 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale, 
a tym samym na realizację 
programu The International 
Baccalaureate Diploma Pro-
gramme (IB DP).

Decyzja ta jest zwieńcze-
niem kilkuletniego procesu 
wieloaspektowych przygoto-
wań podejmowanych przez 
Liceum, zmierzających do 
zapewnienia młodzieży uczą-
-cej się w Boguchwale naj-
wyższych, globalnych stan-
dardów edukacji.

Program nauczania wdra-

żany w oddziale międzyna-
rodowym jest skierowany do 
ambitnej młodzieży poszu-
kującej nietuzinkowych roz-
wiązań edukacyjnych.

W klasie I i II (tzw. pre-
-IB) realizowane będą pro-
gramy nauczania zgodne 
z podstawą programową 
kształcenia ogólnego obo-
wiązującą w liceach ogólno-
kształcących (ale w formule 
tożsamej do rozwiązań sto-
sowanych z powodzeniem 
w boguchwalskim Liceum 
w klasach dwujęzycznych – 
nauczanie bilingualne).

W klasie III i IV oddziału 
międzynarodowego zostanie 
wdrożony dwuletni program 
IB DP obejmujący pięć grup 
przedmiotowych:
• studium literatury,
• języki obce,
• nauki społeczne,
• nauki eksperymentalne,
• matematykę.

W ramach programu 
uczeń będzie realizował 
sześć wybranych przez siebie 
przedmiotów z przytoczo-
nych powyżej grup, w tym co 
najmniej 3 na poziomie wyż-
szym, a pozostałe na podsta-
wowym oraz obowiązkowo 
zajęcia z teorii wiedzy i CAS 
- Creativity Activity Service 
(kreatywność, aktywność, 
wolontariat). Ponadto każ-
dy uczeń przygotuje pracę 

dyplomową tzw. Extended 
Essay. 

Do programu mogą do-
łączyć wszyscy uczniowie 
spełniający warunki naboru 
ustalone przez Liceum, roz-
poczynający w tym roku na-
ukę w szkole średniej.

Wysokie wyniku 
absolwentów Liceum 

podczas egzaminu 
maturalnego 

Egzaminy maturalne, 
w skali kraju, zdało jedynie 
74% maturzystów. Sukces ten 
jest udziałem 81,1% absol-
wentów liceów i tylko 62% 
uczniów techników. Są to 
wyniki zdecydowanie słabsze 
niż w latach ubiegłych.

Absolwenci Liceum Ogól-
nokształcącego z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi w Bo-
guchwale, uzyskali wyniki 
zdecydowanie powyżej śred-
nich krajowych i wojewódz-
kich, ze wszystkich przed-
miotów zdawanych na 
poziomie podstawowym (j. 
polski, matematyka, j. an-
gielski, j. niemiecki, j. fran-
cuski). W przypadku języka 
angielskiego ta różnica wy-
nosi 10,5% w odniesieniu 
do średniej krajowej i 12,5% 
w porównaniu z wynikami 
uzyskanymi na Podkarpaciu.

Ponadto aż z ośmiu, spo-

śród dziesięciu typowych 
przedmiotów rozszerzonych, 
wybieranych samodzielnie 
przez uczniów, absolwenci 
Liceum w Boguchwale uzy-
skali wyniki powyżej średniej 
krajowej i wojewódzkiej (ję-
zyk angielski, matematyka, 
fizyka, chemia, informatyka, 
geografia, biologia, wos).

Na szczególne podkre-
ślenie zasługują wyniki uzy-
skane przez naszych uczniów 
z informatyki (średnia krajo-
wa 29%, wojewódzka 24%, 
zaś średni wynik uczniów 
Liceum w Boguchwale to 
47%), fizyki (średni wynik 
w kraju 34%, na Podkarpaciu 
33%, w LOB 55,6%) i che-
mii (kraj 38%, województwo 
37%, LOB 78,3%). Najlepszy 
wynik uczniowie Liceum 
uzyskali jednak z języka an-
gielskiego na poziomie dwu-
języcznym: 90,8%. Co godne 
szczególnej uwagi, bardzo 
dobrze prezentują się także 
wyniki uczniów z egzami-
nów z wybranych przez nich 
przedmiotów zdawanych 
w języku angielskim. W przy-
padku egzaminu z mate-
matyki i geografii, średnie 
wyniki są zdecydowanie 
wyższe od tych uzyskanych 
z egzaminów z tych przed-
miotów zdawanych w ję- 
zyku polskim.

LOB Boguchwała 
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Nowe drukarki w ramach akcji 
firmy HP i Fundacji Polsat

Łącznie 43 drukarki trafiło do gminnych placówek oświatowych w ramach akcji firmy HP i Fundacji Polsat 
"Drukuj z uśmiechem".

Konieczność zdalnej edu-
kacji wynikająca z zagrożenia 
epidemiologicznego ujawniła, 
z jakimi problemami, spowo-
dowanymi brakiem sprzętu, 
borykają się obecnie polska 
edukacja, rodziny, czy też in-
stytucje opiekuńczo-wycho-
wawcze. I to nie tylko w sy-
tuacji pracy zdalnej, ale także 
w codziennym funkcjonowa-
niu.

Dzięki wspólnemu progra-
mowi HP i Fundacji Polsat 
"Drukuj z uśmiechem", pol-
skie instytucje edukacyjne, 
wychowawcze oraz rodziny 
zastępcze otrzymają naj-
nowszy model drukarki HP 
Neverstop Laser, w zestawie 
z tonerem, który wystarczy do 
wydrukowania nawet do 5 000 

stron, co w praktyce oznacza 
od kilku miesięcy do kilku lat 
użytkowania bez dodatko-
wych kosztów. HP Neverstop 
Laser to pierwsza na świecie 
drukarka bez kartridży, z sys-
temem samodzielnego napeł-

niania, prosta w obsłudze, 
a przede wszystkim niedro-
ga w użytkowaniu, zarówno 
w warunkach domowych, jak 
i w placówkach oświatowych. 
Wartość wkładu HP na rzecz 
projektu wynosi blisko 2,6 mln 

zł, co oznacza przekazania 3 
000 szt. drukarek.

Do gminnych placówek 
oświatowych trafi łącznie 
43 drukarki – Przedszkole 
Publiczne w Boguchwale 5, 
Szkoła Podstawowa w Mo-
gielnicy 5, Szkoła Podstawowa 
w Racławówce 5, Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Niechobrzu 
4, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Niechobrzu 4, Szkoła Pod-
stawowa w Nosówce 4, Szkoła 
Podstawowa w Woli Zgłobień-
skiej 5, Szkoła Podstawowa 
w Lutoryżu  6, Liceum Ogól-
nokształcące w Boguchwale 5.

UM, 
www.fundacjapolsat.pl, fot: 

SP Mogielnica 

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej  
realizuje projekt „Szkoła z pasją” 

6 października w Szkole 
Podstawowej w Woli Zgło-
bieńskiej odbyło się pierwsze 
spotkanie z cyklu „Szkoła 
z pasją”. Projekt powstał, 
aby zainspirować uczniów 
do większej aktywności, 
rozwijania swoich talentów 
oraz pasji poprzez spotkania 
z wybitnymi sportowcami 
i artystami.

Bohaterem tego dnia był 
Krystian Herba – rekordzista 
Guinnessa w zdobywaniu, 
skacząc rowerem po scho-
dach, najwyższych budyn-
ków na świecie. Herba jest 
również rekordzistą świata, 
a także Ukrainy i Estonii. Na 
rowerze zdobył 18 budyn-
ków w 13 krajach – więcej 
niż ktokolwiek na świecie. 
Dwukrotnie można go było 

oglądać podczas jego wystę-
pów w programie Mam Ta-
lent. Wielokrotnie zdobywał 
medale podczas Mistrzostw 
Polski oraz  reprezentował 
Polskę podczas zawodów 
międzynarodowych.  Dzięki 
swojej pasji odniósł mnó-

stwo sukcesów, a także od-
wiedził ponad 20 krajów. 
Teraz swoją pasją inspiruje 
innych.

Projekt „Szkoła z pasją” to 
pierwszy taki projekt w Pol-
sce i placówka z Woli Zgło-
bieńskiej  jest jedną z pierw-

szych szkół na terenie kraju, 
w której będą realizowane 
spotkania z gwiazdami. 

W spotkaniu wzięła udział 
cała społeczność szkoły, 
a także Burmistrz Boguchwa-
ły Wiesław Kąkol. Zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele 
byli pod ogromnym wraże-
niem umiejętności zapre-
zentowanych przez Krystia-
na Herbę. Klimat spotkania 
oraz entuzjazm rozbudzony 
podczas występu towarzy-
szyły tego dnia uczniom 
w trakcie wszystkich lekcji. 
Dodatkowo każdy z uczest-
ników spotkania został ob-
darowany plakatem z auto-
grafem sportowca. 

źródło:  
SP Wola Zgłobieńska,  

foto: UM 
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Celem konkursu, w któ-
rego organizację włączyło się 
Miejskie Centrum Kultury, 
było przedstawienie nowych, 
atrakcyjnych i innowacyjnych 
rozwiązań w obszarze Smart 
City, które w przyszłości mogą 
być wdrożone na terenie Bo-
guchwały.

Konkurs został podzielo-
ny na 3 kategorie wiekowe: 
uczniowie klas I-III SP, ucznio-
wie klas IV-VIII, uczniowie 
klas I-III LO. W konkursie 
wzięło udział 131 uczestni-
ków. Prace plastyczne ocenia-
ła komisja w składzie: Justyna 
Placha-Adamska – Zastępca 
Burmistrza, Agnieszka Bed-
narska – Przedstawiciel Rady 
Miejskiej w Boguchwale, 
Agnieszka Czarnik-Buż – Dy-
rektor Miejskiego Centrum 
Kultury, Grzegorz Nowak – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Króla Władysława 
Jagiełły w Niechobrzu,Andrzej 
Niedziałek – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Racławówce, 
Dorota Gołojuch - nauczyciel 
plastyki w Szkole Podstawo-

wa im. ks. Czesława Przysta-
sia w Lutoryżu, Małgorzata 
Rechtoń - Koordynator pro-
jektu SMART CITY, Tomasz 
Sitek - Referat Promocji, Roz-
woju i Polityki Społeczno-Go-
spodarczej Urzędu Miejskiego.

W kategorii klas I-III szkół 
podstawowych:
• I miejsce - Maja Kasprzyk 

- klasa III, SP nr 1 w Nie-
chobrzu,

• II miejsce - Aleksandra Fu-
larska – klasa III, SP w Ra-
cławówce,

• III miejsce - Judyta Masio 
– klasa I, SP nr 2 w Nie-
chobrzu.

W kategorii klas IV-VIII szkół 
podstawowych:
• I miejsce - Martyna Mater-

na – klasa VI, SP w Nosów-
ce,

• II miejsce - Wiktoria Pastu-
ła – klasa V, SP w Nosówce,

• III miejsce - Anna Wajda – 
klasa VII, SP w Lutoryżu.

W kategorii klas I-III LO:
• I miejsce - Piotr Siutaj - 

klasa II,

• II miejsce – Aleksandra 
Pociask – klasa I,

• III miejsce – Klaudia Ku-
bicka – klasa II.

Ze względu na bardzo wy-
soki poziom prac plastycznych 
Dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury Agnieszka Czarnik-
-Buż - przyznała wyróżnienia:

W kategorii klas I-III szkół 
podstawowych:
• Sebastian Piwko – klasa II, 

SP w Lutoryżu
• Karol Marut klasa I, SP 

w Woli Zgłobieńskiej
• Oliwia Nazimek – klasa II, 

SP w Boguchwale
• Zuzanna Nieroda – klasa II, 

SP w Zgłobniu

W kategorii klas IV-VIII 

szkół podstawowych:
• Maja Ostrowska – klasa V, 

SP w Woli Zgłobieńskiej,
• Katarzyna Głód – klasa V, 

SP w Boguchwale,
• Patrycja Przerwanek – kla-

sa VII, SP w Lutoryżu,
• Aldona Bastrzyk – klasa V, 

SP w Mogielnicy,
• Jakub Książek – klasa VI, 

SP w Racławówce.
W kategorii klas I-III LO:

• Wiktora Nazimek – klasa I

Wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym gratulujemy 
oraz serdecznie dziękujemy 
za udział wszystkim uczestni-
kom. Podziękowania za zaan-
gażowanie kierujemy również 
do nauczycieli i opiekunów.

UM

Konkurs plastyczny 
"Smart City w moim mieście"

W ramach projektu "Boguchwała Smary City – Rekonfigurowany dynamicznie system monitoringu bezpie-
czeństwa ekologicznego i publicznego z detekcją źródeł, emitentów i wydzieleniem obszarów bezpieczeństwa", 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020, odbył się konkurs plastyczny "Smart City w moim Mieście". 

Maja Kasprzyk SP nr 1 w Niechobrzu Martyna Materna SP w Nosówce

Piotr Siutaj LOB
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Dożynki 2020
Dożynki Gminne stanowią część wieloletniej tradycji. Są dla mieszkańców czasem radości oraz okazją do 

wyrażenia szacunku dla ciężkiej pracy rolników. 

W tym roku mieszkańcy, a także 
duszpasterze, koła gospodyń wiej-
skich, strażacy oraz radni i sołtysi 
podziękowali za  zbiory w swoich 
lokalnych społecznościach, kul-
tywując tradycję i przygotowując 
z tej okazji barwne wieńce dożyn-
kowe. Dziękujemy wszystkim za 
uczczenie Święta Planów, a rolni-
kom za trud ich pracy. 

13 września odbyły się nato-
miast XX Dożynki Województwa 
Podkarpackiego w Zawadzie k/
Dębicy. Tegoroczne święto plonów 
na Podkarpaciu było połączone 
z uroczystościami jubileuszowymi 
100-lecia koronacji obrazu Matki 
Bożej w sanktuarium w Zawadzie. 
Gminę Boguchwała reprezento-
wało Stowarzyszenie "Aktywna 
Kobieta" z Boguchwały, działające 
przy MCK.

UM, 
fot. MCK Boguchwała, 

www.facebook.com/Kielanowka

Pracę uczennicy ze Zgłobnia będzie można  
podziwiać podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Tematem konkursu był 
"Sports and Peace" czyli Sport 
i Pokój. Uczennica zgłobieńskiej 
placówki znalazła się w gronie 
10 finalistów konkursu z całego 
świata! Zostanie uhonorowana 
dyplomem oraz nagrodą. Do-
datkowo, jej praca będzie zapre-
zentowana w następnym roku na 

wystawie podczas Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio! Gratulujemy 
Roksanie za niesamowitą pracę 
oraz Karolinie Majdzińskiej-No-
wak za zgłoszenie do konkursu.

źródło:  
SP Zgłobień   

Światowy sukces Roksany Kawy - uczennica 6 klasy 
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Zgłobniu na początku 2020 roku wzięła udział w mię-
dzynarodowym konkursie plastycznym zorganizowanym 
przez Goi Foundation oraz PeacePal International - dwie 
siostrzane organizacje zaangażowane w organizację Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio. 
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Dni Gminy
29 oraz 30 sierpnia na Rynku Miejskim odbyły się Dni Gminy Boguchwała 2020. Na mieszkańców czekały 

zawody rekreacyjne i sportowe, koncerty, wystawa grzybów, uroczysta konferencja, a dla najmłodszych przy-
gotowano strefę zabaw i dmuchane wesołe miasteczko.

W sobotę odbyła się 
Gra Miejska „Boguchwała 
- Smart City w stronę eko-
logii”. Celem przeprowa-
dzenia gry było przybliże-
nie zagadnień związanych 
z poprawą bezpieczeństwa 
ekologicznego i publicz-
nego. 21 drużyn wyru-
szyło z Rynku Miejskie-
go i w różnych punkach 
na terenie Boguchwały 
mierzyło się z ciekawymi 
zadaniami. Nie brako-
wało logicznych łami-
główek sprawdzających 
spryt i spostrzegawczość, 
ale też pytań związa-
nych z ochroną środowi-
ska, a także konkurencji 
sprawnościowych. Do ry-
walizacji przystąpiły dzie-
ci, młodzież oraz dorośli. 
Na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody. Ocze-
kiwanie na rozstrzygnię-
cie gry wypełnił efektow-
ny, pełen akrobacji pokaz 
judo, zaprezentowany 
przez grupę adeptów Fi-
ght Fun Michał Bartusik. 
Gra została zorganizo-

wana w ramach projek-
tu "Boguchwała Smart 
City - rekonfigurowany 
dynamicznie system mo-
nitoringu bezpieczeństwa 
ekologicznego i publicz-
nego z detekcją źródeł, 
emitentów i wydzieleniem 
obszarów bezpieczeń-
stwa" dofinansowanego 
z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020.

Niedziela rozpoczęła się 
od V Biegu Boguchwała-
-Wisłoczysko, a jednocze-
śnie trwała I Podkarpacka 
Wystawa Grzybów, na któ-
rej można było podziwiać 
przeróżne okazy i odmia-
ny, zarówno te popularne, 
jak i takie, które bardzo 
trudno odnaleźć w lasach. 
O godzinie 15:00 rozpoczął 
się koncert „Boguchwal-
skie Lato z Folklorem”, 
w którym uczestniczyły 
zespoły folkowe z terenu 
Gminy Boguchwała. Na 
scenie pojawili się Zespół 
Pieśni i Tańca Kompanija 
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Boguchwała 2020
z Boguchwały, Zespół Ludowy 
Jubilatki ze Zgłobnia, Kape-
la i Zespół Śpiewaczy Kalina 
z Lutoryża, Zespół Folkowy 
Ziomki z Woli Zgłobieńskiej 
oraz Kapela Ludowa Kmiecie 
z Boguchwały. Później odby-
ła się uroczysta konferencja, 
podczas której Burmistrz Bo-
guchwały krótko podsumował 
najważniejsze działania samo-
rządu z ostatnich miesięcy, 
a także przedstawił plany na 
przyszłość. Wręczono także 
tytuł Zasłużonego Obywate-
la Gminy Boguchwała, któ-
ry Rada Miejska przyznała 
uchwałą Panu Tadeuszowi Ka-
landykowi.

Dni Gminy Boguchwała za-
kończył Koncert Jubileuszowy 
Orkiestry Dętej z Mogielnicy 
z okazji 20-lecia jej działalno-
ści. Koncert poprzedziło wrę-
czenie odznaczeń i nagród. 
Później zgromadzeni przed 
sceną mieszkańcy, a także 

zaproszeni goście mogli wy-
słychać wykonań dobrze zna-
nych utworów. Orkiestra za 
swój występ otrzymała owacje 
na stojąco.

Organizatorem Dni Gminy 
Boguchwała byli Burmistrz 
Boguchwały oraz Miejskie 
Centrum Kultury w Bo-
guchwale, a współorganizato-
rami Gminna Biblioteka Pu-
bliczna oraz Stowarzyszenie 
Sportowo-Turystyczne "Lub-
cza" Racławówka. W wyda-
rzeniu udział wzięli Poseł na 
Sejm RP Krzysztof Sobolew-
ski, przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy, Radni 
Rady Miejskiej w Boguchwale, 
dyrektorzy gminnych placó-
wek edukacyjnych, przedsta-
wiciele organizacji pozarzą-
dowych, a także bardzo liczna 
grupa mieszkańców.

fot. UM / A. Koterba / 
MCK
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Narodowe Czytanie „Balladyny”  
Juliusza Słowackiego

W sobotę 5 września w Boguchwale odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.  
Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

W pięknych okolicznościach 
przyrody, z zaproszonymi gość-
mi oraz z zebraną publicznością 
rozpoczęła się 9. odsłona Narodo-
wego Czytania 2020. „Polonezem 
w literacki świat Juliusza Słowac-
kiego...” wprowadził zebranych 
Zespół Kompanija. Fragmenty 
utworu J. Słowackiego czytali 
Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol, Zastępca Burmistrza Justy-

na Placha-Adamska, dyrektorzy 
jednostek kultury i oświaty, radni 
oraz uczniowie LO w Boguchwale, 
a także czytelnicy biblioteki.

Dla dzieci przygotowana była 
strefa do kolorowania związana 
oczywiście z postaciami z „Balla-
dyny”. Każdy czytający otrzymał 
od Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Boguchwale certyfikat i egzem-
plarz dzieła z pamiątkowym stem-
plem. Gośćmi wydarzenia byli 
Zuzanna Rak oraz Andrzej Obuch 
autorzy tomików wierszy wyda-
nych przez GBP. Odbyły się także 
spotkania towarzyszące narodo-
wemu czytaniu w poszczególnych 
filiach Biblioteki. Organizatorem 
Narodowego Czytania w Gminie 
Boguchwała była Gminna Biblio-
teka Publiczna w Boguchwale oraz 
Liceum Ogólnokształcące w Bo-
guchwale. 

GBP

Filmowa pamiątka sprzed ponad pół wieku
Pod koniec lat 60-tych powstał film z budowy kościoła w Niechobrzu. Dzięki współpracy Pawła Hoffmana 

i Mateusza Witczuka stary film ponownie zobaczył światło dzienne.

Szpule z filmami trafiły 
w młodości do Pawła Hof-
fmana. W odnowieniu filmu 
pomógł dyrektor Lokalnego 
Ośrodka Kultury „Razem” 
w Niechobrzu Mateusz Wit-
czuk oraz technika, która 
pozwoliła przenieść materiał 
z 8 mm taśmy filmowej na 
nośniki cyfrowe techniką di-
gitalizacji poklatkowej. 

Zdjęcie zostały nakręco-
ne 1968 i 1969 roku i przed-
stawiają budowę kościoła 
w Niechobrza. Inspiratorem 
dokumentowania był ks. 
proboszcz Józef Mucha, któ-
ry zakupił amatorską kame-
rę. Twórcami filmu byli Jan 

Wróbel (filmowiec) oraz wie-
lu innych, wtedy młodych lu-
dzi, w tym Teresa i Andrzej 
Bać, Halina i Janusz Bać, 
Kazimierz Rzucek, Stanisław 

Rałowski i inni. Niebagatelną 
rolę odegrała OSP Niechobrz 
pomagając przy organizacji 
nagrań.

Choć twórcy filmu byli 

amatorami film jest wyko-
nano fachowo i pomysłem. 
Prace przy budowie świąty-
ni zostały pokazane na tle 
czterech pór roku, a części 
dokumentalnej towarzyszą 
sceny wyreżyserowane. Film 
trwa około 30 minut i poka-
zuje także życie codzienne 
mieszkańców Niechobrza. 
W planach jest digitalizacja 
kolejnych materiałów filmo-
wych  sprzed lat.

Film dostępny na kanale 
SAABV496 na portalu www.
youtube.com.

źródło: TVP Rzeszów, 
Paweł Hoffman, LOK Razem
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W Niechobrzu odbył się Grasz Bór Festiwal
Na terenie Parku Linowego Leśny Tabor w Nie-

chobrzu odbył się trzydniowy Grasz Bór Festiwal. 
W urokliwej, leśnej scenerii, w otoczeniu dzikiej 
przyrody, spotkali się miłośnicy dobrej muzyki oraz 
aktywnego wypoczynku.

Inicjatywa dała możliwość 
podkarpackim zespołom 
i nie tylko, prezentującym 
różne gatunki muzyczne, 
spotkać się na jednej scenie. 
Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol.

Podczas festiwalu, który 
odbył się pod hasłem "Od 
Sasa do lasa" wystąpiło 20 
zespołów: After Midnight, 
Canabinoid, Chmury, Daj 
Pan Spokój, Fast Fingers, 
Gatlin, Get Break, Guitar 
Force, Highsanity, Jutuber, 
Kraina Przyjemności, Ni-
kotyna, Psychodela, Pusta 

Przestrzeń, Riders Of Deser-
ted Seas, Rose Merry, Vacek 
bez macek, Zamieszańcy, 
oraz Zły Pies. W godzinach 
nocnych oraz przerwach 
ton imprezie nadawał DJ 
Biały z MESS Soundsystem, 
a Teatr Bez Rzędów wystąpił 
w roli konferansjerów.

źródło: facebook.com/
graszborfestiwal, rzeszow.

naszemiasto.pl, 
fot. facebook.com/mc2stu-
diokrakow, facebook.com/

blindfolded.band1

Zespół Nosowiany na 43. Turnieju  
Gawędziarzy w Wielu na Kaszubach

W dniach 22 i 23 sierpnia gawędziarze z Zespołu "Nosowiany" z Nosówki brali udział w 43. Turnieju Gawę-
dziarzy w Wielu na Kaszubach.

W kategorii im. Józe-
fa Brzezińskiego (gawęda 
z wszystkich regionów Pol-
ski) w wykonaniu dzieci do 
lat 15, startowały debiutantki: 
Emilia Sajdak i Otylia Miłek 
oraz w kategorii im. Wicka 
Rogali (gawęda regonów spo-
za Kaszub) wystąpiło ośmiu 
uczestników, a wśród nich 
debiutantka Isabella Bartusik, 
mieszkająca z rodzicami we 
Francji, córka byłej członki-
ni Zespołu, która co roku na 
wakacje przyjeżdża z rodziną 
do Polski. 

Członkowie zespołu wrócili 
zdrowi, szczęśliwi i wdzięczni 
za gościnność oraz serdecz-
ność organizatorom, jak  
i wszystkim spotkanym 

dawnym znajomym, a także 
nowo poznanym Kaszubom. 
Słowa z regionalnej pieśni 
Kaszubów:  „Kaszeby to do-
bre ludźe” - potwierdzamy 
po naszemu: „szczyro pro-
wda”.

Jury 43. Wielewskiego 
Turnieju Gawędziarzy przy-
znało następujące nagrody. 
W kategorii im. Józefa Brze-
zińskiego: wyróżnienie Emi-
lia Sajdak. W kategorii im. 
Wincentego Rogali:

I miejsce – Stefania Buda, 
II miejsce ex aequo – Wik-
toria Wąsik, III miejsce ex 
aequo – Mateusz Iżyński, 
Łucja Czudec, Wyróżnienie: 
Kazimiera Gajdek, Isabelle 
Bartusik.

Szczególne uznanie jury 
skierowało ku 12-osobowej 
grupie uczestników z Ziemi 
Rzeszowskiej pod „wodzą” 
pani Stefanii Budy, którzy 
ubogacili słuchaczy gawę-
dami ukazującymi piękno 
krajobrazu, tradycji i legend 
z rodzinnych stron.

autor: Stefania Buda, 
zdjęcia: www.facebook.com/

LOKWspolnota
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Nagroda „Artystyczny Znak Podkarpacia”  
dla Zespołu Kompanija

Zespół Pieśni i Tańca Kompanija otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „Artystyczny 
Znak Podkarpacia”. 

Zarząd Województwa Podkarpac-
kiego pozytywnie rozpatrzył wniosek 
złożony przez Dyrektora Miejskie-
go Centrum Kultury w Boguchwa-
le Agnieszkę Czarnik-Buż i przy-
znał doroczną nagrodę finansową za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
nianiu kultury, ochronie dziedzictwa 
narodowego. Gala wręczenia nagród 
odbyła się w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Podkarpackiego, 
w imieniu stowarzyszenia nagrodę 
odebrała Prezes Stowarzyszenia Zdzi-
sława Dudek. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia, na 
zlecenie Zespołu Pieśni i Tańca Kom-
panija, zrealizowano nagranie pełno-
metrażowego filmu dokumentalnego 
pt. „Oj, siano, siano” – o działalności 
i historii zespołu. Jego prezentacja na 
antenie TVP3 Rzeszów miała miejsce 
w grudniu ubiegłego roku. W filmie 
historia Zespołu przeplata się z pro-
mocją folkloru oraz tradycji kulinar-
nych Podkarpacia. Zespół uczestniczył 
także w nagraniu filmu „Z Andrusem 

po Galicji” – prezentując przyśpiewki 
regionalne oraz potrawy z naszego re-
gionu. 

W sierpniu 2019 r. Kompanija jako 
jedyny i wyłączny przedstawiciel re-
prezentował Polskę i Podkarpacie na 
Międzynarodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym Folk Faro w Portugalii. 
Podczas festiwalowych koncertów za-
prezentowano Poloneza, Suitę Tańców 
Przeworskich oraz wiele przyśpiewek 
regionalnych. Kompanija jest również 
współorganizatorem oraz uczestni-
kiem wydarzeń kulturalnych na te-
renie Gminy Boguchwała tj. „Smaki 
Jesieni”, „Jesienna Giełda Ogrodni-
cza”, czy Dni Otwartych Drzwi PODR. 
W poprzednich latach zespół kon-
certował na arenie międzynarodowej 
m.in. w Bułgarii – „Balkan Folk Fest”, 
na Ohrid WAVES w Macedonii, na 
Międzynarodowym Festiwalu Folklo-
rystycznym w Hiszpanii, 2 razy w Tur-
cji i 2 razy we Włoszech, w Chorwacji, 
na Litwie oraz w Czarnogórze. 

źródło i foto: MCK Boguchwała

Tomiki poezji mieszkańców gminy
Kolekcja wydawnicza Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale powiększyła się o nowe pozycje. Są to 

dwa tomiki poezji mieszkańców gminy – Zuzanny Rak z Niechobrza oraz Andrzeja Obucha z Mogielnicy.

Zuzanna Rak, mieszkanka Nie-
chobrza, swoją twórczość zaprezen-
towała w tomiku „Wiersze pisane 
sercem”. Wiersze pani Zuzanny są in-
spirowane życiem codziennym, oko-
licznościami rodzinnymi, gminnymi,  
wiejskimi, czy religijnymi. Twórczość 
autorki zaraża optymizmem, w myśl 
dawnego przysłowia „Łzy miej dla 
Boga, a uśmiech dla ludzi”. Tomik 
zawiera także zdjęcia rodzinne oraz 
pejzaże Niechobrza, które są uzupeł-
nieniem słów pani Zuzanny.

Kolejny tomik, to zbiór wierszy 
Andrzeja Obucha z Mogielnicy „Skąd 
– dokąd?”. Hobby pana Andrzeja jest 
właśnie poezja, dzięki której może 

swoje doświadczenia przełożyć na 
język pisany. Zamiłowanie do po-
ezji pojawiło się u autora już w cza-
sach uczniowskich. „Mistrzem” pana 
Andrzeja jest Julian Przyboś, poeta 
i awangardzista. Inspiracje czerpie 
z przyrody oraz swojej małej ojczy-
zny. W tomiku wykorzystano także 
zdjęcia pejzaży z prywatnych zbiorów 
autora.

Wydawcą tomików jest Gminna 
Biblioteka Publiczna w Boguchwa-
le we współpracy z Wydawnictwem 
Editorial z Rzeszowa. Obie publikacje 
są już dostępne w siedzibie Rezyden-
cji Literackiej.

UM/GBP
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XVI Ogólnopolski Plener Malarski Boguchwała 2020

W tym roku w plenerze wzięło udział 18 artystów 
z całej Polski. 

W ramach wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty dla 
dzieci i dorosłych prowadzone przez prof. Romualda 
Kołodzieja, a także tradycyjna wystawa poplenerowa. 
Artyści przez kilkanaście dni tworzyli swoje prace, zain-
spirowani urokami Boguchwały i okolic. 

Artyści Malarze XVI Ogólnopolskiego Pleneru Ma-
larskiego Boguchwała 2020: Barszczowski Piotr (Tar-
nów), Chomiczewski Stanisław (Nowy Sącz), Cichowska 
Gabriela (Łódź), Franczak Józef (Strzyżów), Grenda An-
drzej (Łódź), Jankowska-Mihułowicz Iwona (Bóbrka), 
Jarosiewicz Jadwiga Maria (Warszawa), Kołodziej Romu-
ald (Skaryszew), Kroplewski Benedykt (Elbląg), Kuczma 
Waldemar (Wrocław), Markiewicz Andrzej (Radom), 
Szafrańska Teresa (Tarnów), Schumacher Anna (Zako-
pane), Rudecki Łukasz (Radom), Wołek Jan (Warszawa), 
Bać Kazimierz (Boguchwła), Urbańska-Bać Iwona (Rze-
szów), Elżbieta Białaszek (Warszawa).

Komisarzem i koordynatorem boguchwalskiego ple-
neru był Jacek Nowak – Prezes Podkarpackiego Towa-
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 

W sierpniu odbył się XVI Ogólnopolski Plener Malarski Boguchwała 2020 organizowany przez Podkarpackie 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.
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Noc z Klimatem na Czytanie
10 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale odbyła się  Noc Bibliotek pod hasłem 

„Klimat na Czytanie”.
Wśród wielu wydarzeń literackich 

znalazły się Makijaż Inspirowany Lite-
raturą, Literacka Sesja Fotograficzna, 
Gala Konkursowa, promocja literatury 
regionalnej oraz koncert muzyki filmo-
wej. Dziękujemy za udział w tym wyda-
rzeniu, mamy nadzieję, że zainspirowa-
liśmy Was literacko.

Dziękujemy za pomoc przy organi-
zacji wydarzenia: Liceum Ogólnokształ-
cące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Boguchwale, Pracownia Estilo Pauli-
na Popek, Animato Kwartet Smyczkowy 
z Wokalistą, Kompanija Boguchwała, 
Lesław Palimąka.

GBP,  
fot. Piotr Szczepanik Fotografia
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Jesienna Giełda Ogrodnicza
W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 3 i 4 października odbyła się XV Jesienna Gieł-

da Ogrodnicza, połączona z Podkarpackim Świętem Winobrania 2020 oraz IV Ogólnopolską Wystawą Królików.  

Tegoroczna edycja, mimo 
wprowadzonych obostrzeń 
sanitarnych, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
odwiedzających. Teren 
PODR-u swoimi stoiska-
mi zabudowało ponad 200 
wystawców. - Nasze święto 
to promocja podkarpac-
kich rolników, sadowników 
i winiarzy, hodowców króli-
ków, jak również zakładów 
przetwórczych i wszystkich 
instytucji okołorolniczych, 
które swym działaniem na 
co dzień przyczyniają się do 
rozwoju podkarpackiego rol-
nictwa – powiedział podczas 
rozpoczęcia dyrektor Pod-
karpackiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego, Robert 
Pieszczoch.

W dwudniowym pro-
gramie przewidziano licz-
ne wystawy m.in. owoców 
i warzyw, materiału szkół-
karskiego, nasion i kwiatów, 
przetworów owocowo-wa-
rzywnych, krzewów winoro-
śli, wystawę królików, a także 
wystawę przyrodniczo-ło-
wiecką. Nie mogło też za-
braknąć prezentacji kół go-
spodyń wiejskich, kiermaszu 
rękodzieła ludowego, pokazu 
tłoczenia i degustacji soku 
z jesiennych owoców, kier-
maszu miodów i innych pro-
duktów pszczelich. Dla zain-
teresowanych nowoczesnymi 

technologiami na polach do-
świadczalnych należących 
do Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego od-
był się równocześnie Dzień 
Pola. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyła się Wy-
stawa Królików. W tym roku 
udział w niej wzięło ponad 
100 hodowców z całej Polski 
i zagraniczni goście. Można 
było zobaczyć prawie 1000 
królików w 59 rasach. 

Targi tradycyjnie były 
okazją do wręczenia nagród 
dla najlepszych rolników 
oraz producentów żywności. 
Słowa uznania do najlep-
szych rolników skierowali 
m.in.: wojewoda podkarpac-

ka Ewa Leniart oraz parla-
mentarzyści: senator Stani-
sław Ożóg i poseł Kazimierz 
Gołojuch. Wręczono nagro-
dy dla najlepszego doradcy 
ekologicznego, najlepszego 
gospodarstwa ekologicz-
nego, za najlepszy produkt 
podkarpacki z owoców i wa-
rzyw, zwycięzcom w konkur-
sie „AgroLiga 2020”, oraz dla 
jesiennej kompozycji kwia-
towo-owocowo-warzywnej,. 
Na scenie wystąpiły m.in. 
zespoły: „Karczmarze” i „Ba-
ciary”, „Kapela Ta Joj” oraz 
„Kabaret Rak”.

źródło PODR, 
fot. UM
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Żarciowozy

Końcem sierpnia na boguchwalski 
rynek zawitały „żarciowozy”. Popularne 
food trucki  cieszyły się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, którzy mogli 
skosztować potraw charakterystycznych 

dla kuchni z różnych regionów świata. 
Nie zabrakło tradycyjnych burgerów, 

pikantnej meksykańskiej kuchni, ty-
betańskich pierożków momo, greckich 
suvlaków, czy belgijskich frytek. Każdy 

smakosz mógł znaleźć coś dla siebie. 
Wydarzeniu towarzyszyły także inne 
atrakcje, między innymi dmuchane we-
sołe miasteczko dla dzieci.

UM, fot. MCK
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X Wyścig MTB Boguchwała
Jubileuszowa, dziesiąta edycja Wyścigu MTB Boguchwała odbyła się 20 września. Wzięło w niej udział bli-

sko 230 kolarzy, którzy rywalizowali na dwóch dystansach, ze startem i metą na stadionie w Mogielnicy. Po-
nadto do wyścigu przystąpiła ponad setka dzieci i młodzieży. 

Trasa Senior (43 km) była 
interwałowa i wymagała do-
brej techniki, bo zarówno zjaz-
dy jak i podjazdy po leśnych 
ścieżkach na terenie Gminy 
Boguchwała nie należały do 
najłatwiejszych. Tradycyjnie 
kolarze przejeżdżali obok ma-
lowniczego punktu widoko-
wego przy Krzyżu Milenijnym 
w Niechobrzu, pokonywali też 
charakterystyczne leśne odcin-
ki w Mogielnicy, Niechobrzu, 
Lutoryżu i Woli Zgłobieńskiej. 
Najszybciej na linię mety do-
tarł kolarz z Warszawy Ma-
teusz Rejch, dla którego było 
to trzecie zwycięstwo w MTB 
Boguchwała. Na drugim miej-
scu finiszował Mateusz Hałajko 
z teamu SST Lubcza, a na trze-
cim Łukasz Sanocki. 

Dużych emocji dostarczy-
ła rywalizacja na dystansie 
Hobby. Tu kolarze pokonywa-
li trasę liczącą blisko 18 km, 
która częściowo pokrywała 
się z przebiegiem trasy Senior. 
Losy zwycięstwa rozstrzygnęły 
się dopiero na ostatnich me-
trach, już na stadionie. Zwy-
cięzcą został Przemysław Ciak, 
który wyprzedził Michała Roz-
munda. 

Gdy dorośli kolarze rywa-
lizowali na trasach, swoją wal-
kę na stadionie w Mogielnicy 
stoczyli najmłodsi amatorzy 
kolarstwa. Oprócz jazdy po 
bieżni, czekała na nich także 
namiastka prawdziwego MTB, 
w postaci trawiastego zygza-

ka, z wymagającymi zakręta-
mi. W najmłodszej kategorii 
wiekowej (0-4 lat) zwyciężali 
Ola Gładyś i Borys Babicz, 
zaś w kategorii 5-6 lat wygrali 
Maksymilian Gajdek i Zofia 
Kuźniar. Najlepszą frekwencją 
wśród startujących cieszyła 
się kategoria 7-9 lat, a najcie-
kawiej było w kategorii 10-12. 
Wśród chłopców ze zdecydo-
waną przewagą wygrał Mikołaj 
Klaczkowski, zaś wśród dziew-
cząt w bardzo szybkim tempie 
dystans pokonała Marlena 
Marek.

Wyścig po raz kolejny zo-
stał zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Sportowo-Tury-
styczne „Lubcza” Racławówka, 
które w tym roku świętuje jubi-
leusz 15-lecia działalności. Or-
ganizacja wyścigów kolarskich, 
biegów, rozgrywek amator-
skich w siatkówce to tylko nie-
które z działań Stowarzyszenia. 
Lubcza prowadzi również dru-
żyny siatkarskie, posiada także 
sekcje kolarską i szachową. 
Podejmuje również działania 
promujące turystykę i regiona-
lizm wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W październiku 
odbyło się walne zebranie Sto-
warzyszenia, podsumowujące 
najważniejsze działania pięt-
nastolecia. Pamiątkowy puchar 
z gratulacjami wręczył Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol. 

źródło: www.sstlubcza.com, 
fot. UM, SST Lubcza
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III Szosowy Wyścig Kolarski Klasyk Boguchwały
Ponad 120 kolarzy rywalizowało w III Szosowym Wyścigu Kolar-

skim “Klasyk Boguchwały”. 55 km trasę, przebiegającą przez ma-
lownicze tereny Gminy Boguchwała, najszybciej pokonał Amadeusz 
Brachaczek z okolic Cieszyna. 

Kolarze wyruszyli ze stadionu 
w Mogielnicy i dalej podróżowali 
przez Racławówkę, Nosówkę, Zgło-
bień, Niechobrz i ponownie dotarli 
do Mogielnicy, by rozpocząć pierwszą 
z trzech pętli. Na trasie nie brakowa-
ło intensywnych podjazdów, ale także 
wymagających sporej techniki, dyna-
micznych zjazdów. Przy charaktery-
stycznym punkcie widokowym obok 
Krzyża Milenijnego w Niechobrzu na 
kolarzy czekała premia górska, którą 
wygrał ubiegłoroczny triumfator Ma-
ciej Szczepanik.

Najszybszą z kobiet była Agata 
Wawrzaszek. W poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych zwyciężali K2: 
Agata Wawrzaszek, K3: Iwona Łysik, 
M2: Mateusz Burda, M3: Amadeusz 
Brachaczek, M4: Adam Gawlik, M5: 
Piotr Szczepanik, M6+; Mariusz Ła-
będzki. Najmłodszy uczestnik wy-
ścigu Mikołaj Klaczkowski miał 10 
lat i wspólnie z tatą oraz o trzy lata 

starszym bratem Borysem dzielnie 
walczył na trasie i ukończył zmagania 
z bardzo dobrym czasem. Najstar-
szym uczestnikiem był Józef Maj-
dański, który dystans 55 km pokonał 
w czasie poniżej dwóch godzin i zajął 
trzecie miejsce w swojej kategorii.

Po raz trzeci w historii, “Klasyk 
Boguchwały” zaszczycił swoją obec-
nością Rafał Wilk, trzykrotny Mistrz 
Paraolimpijski. Tym razem oprócz 
niego w rywalizacji wzięli udział jesz-
cze czterej kolarze na handbike’ach 
– medaliście rozegranych kilka dni 
wcześniej Mistrzostw Polski. 

Organizatorem Wyścigu było Sto-
warzyszenie Sportowo-Turystyczne 
„Lubcza” Racławówka. Zadanie do-
finansowano z budżetu Gminy Bo-
guchwała. 

źródło:  
www.sstlubcza.com,  

fot. UM, SST Lubcza 
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Zespół Rajdowy Hoffman podczas  
29. Rajdu Rzeszowskiego 

W dniach 6-8 sierpnia odbył się 29. Rajd Rzeszowski. W rywalizacji w ramach Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski wziął udział Zespół Rajdowy Hoffman, z kierowcą Pawłem Hoffmanem – 
mieszkańcem Niechobrza. W tej miejscowości odbył się odcinek testowy rajdu. 

Od 29. Rajdu Rzeszow-
skiego minął taki czas, że 
warto zrobić podsumowanie. 
Omawiany rajd był pierwszą 
rajdową rundą Mistrzostw 
Polski w cyklu RSMP i HR-
SMP. Była to pierwsza im-
preza tej rangi po wcześniej 
odwołanych innych rajdach 
z przyczyn pandemii. Nasz 
zespół wystartował dwoma 
autami, marki Saab i oba po-
jazdy ukończyły rywalizację. 
Warto wspomnieć, że były to 
dwa najstarsze auta rajdu. 
Przed sezonem przeszły grun-
towny przegląd w firmie Ser-
wis Hoffman. Czarny Saab 
miał zregenerowaną skrzynię 
biegów, silnik, zawieszenie. 
Zmodernizowano chłodze-
nie hamulców, dokładając 
do niego blachy nawiewowe, 
oraz zastosowano szersze 
felgi i opony. Czerwonego 

przystosowano do obecnych 
wymagań bezpieczeństwa 
rajdowego i wykonano pod-
stawowy przegląd silnika. 
Ponadto Serwis Hoffman zre-
montował w nim zawieszenie 
i układ hamulcowy, jak i po-
prawił instalację elektryczną. 
Wszystkie zabiegi zdały eg-
zamin, a wynikiem tego była 
obecność Saabów na cere-
monii mety, na rzeszowskim 
rynku. Warto zobaczyć film, 
gdzie tym razem skupiliśmy 

się pokazać, jak pracuje za-
wieszenie i rozgrzane do czer-
woności tarcze hamulcowe 
w styczności z wodą w „water 
splash” Lubenia. 

Dobrymi wynikami mogą 
się także cieszyć zawodnicy. 
Załoga składająca się z Pawła 
Hoffmana i Marcina Barłogi, 
uzyskała piątą pozycję w ge-
neralnych wynikach i pierw-
szą w swojej klasie. Ekipa 
starszego, czerwonego Saaba: 
Arkadiusz Bielecki i Jakub 

Kaszuba cieszyli się ósmym 
miejscem w generalce i dru-
gim w swojej klasie.

W kolejnych zawodach, 
Rajdzie Śląska, załoga Hof-
fman/Barłoga przejechała 
szybkim tempem całość od-
cinków, trzymając się blisko 
nowszych rajdówek. Rajd nie 
był bardzo długi, jednak został 
skumulowany w jednym dniu. 
Liczył prawie 500 km trasy 
i ponad 100 km odcinków 
oesowych. Trwał od wcze-
snych sobotnich godzin, aż do 
22 w nocy. Uczestnicy w ciągu 
dnia mieli 30 minut przerwy 
serwisowej, ale na mecie mieli 
uśmiechnięte twarze, oczy-
wiście odbierając puchar za 
pierwszą pozycję w klasie.

autor: Paweł Hoffman, 
www.hoffman.auto.pl/rajdy, 

fot. Jakub Rozmus / Grzegorz 
Kozera

W tym roku w rywaliza-
cji sportowej brały również 
udział dzieci z terenu Gminy 
Boguchwała, które uczestni-
czyły w Akademii Jeździec-
kiej Powożenie. W kategorii 
DZIECI, Mistrzynią zosta-
ła Katarzyna Głód, drugie 

miejsce zajął Szymon Sokół, 
a trzecie Julia Myśliwiec. 
W kategorii JUNIOR pierw-
sze miejsce wywalczyła Ni-
kola Toton, drugie Cecylia 
Bator, a trzecie Martyna Ma-
terna. Startująca w kategorii 
SENIOR juniorka Wiktoria 

Zając została drugą Vice Mi-
strzynią Podkarpacia w Po-
wożeniu. 

Zawodnikom startują-
cym w zawodach nagrody 
wręczyła Zastępca Burmi-
strza Justyna Placha-Adam-
ska. Wszystkim uczestnikom 

Akademii gratulujemy osią-
gnięcia dobrych wyników. 
Obydwa zadania dofinanso-
wane były z budżetu Gminy 
Boguchwała.

źródło i fot. 
KJ Kresy

Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu
Po raz trzeci Klub Jeździecki Kresy w Racławówce był organizatorem Mistrzostw Podkarpacia w Powoże-

niu. Piękna pogoda oraz miła atmosfera panująca na imprezie, towarzyszyły zmaganiom powożeniowców. 
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V Bieg Boguchwała - Wisłoczysko 
Ponad 170 uczestników wzięło udział w V Biegu Boguchwała Wisłoczysko. Po raz kolejny impreza organi-

zowana była jako wydarzenie towarzyszące przy Dniach Gminy Boguchwała. W biegu na 10 km najszybszy był 
Andrzej Szpunar z Rzeszowa, który dystans pokonał w czasie 37:18, o ponad 4 minuty wyprzedzając drugiego 
na mecie Piotra Kobylarza i trzeciego Kamila Iskrę. Na Rynku Miejskim rywalizowała także liczna grupa 
dzieci i młodzieży.

Zanim biegacze ruszyli na 
10 km dystans główny, duże 
emocje towarzyszyły rywali-
zacji dzieci i młodzieży. Tra-
dycyjnie przeprowadzono ją 
w scenerii Rynku Miejskiego.  
Ponad 90 młodych adeptów 
biegania dostarczyło swo-
im rodzicom wiele radości. 
W rywalizacji udział wzięły 
całe rodziny. Niemal kom-
plet miejsc na podium zajęło 
choćby rodzeństwo Sendec-
kich z Niechobrza – Kacper, 
Michał, Kuba, Oliwka i Szy-
mek. W swoich kategoriach 
najlepsi byli także m.in. Szy-
mon Zięba i Karolina Zięba 
z Nowej Dęby. W bardzo 
dobrym stylu bieg na 800 
m w kategorii 12-13 lat wy-
grała Gabriela Szura, impo-
nując wszystkim nie tylko 
znakomitym tempem, ale 
też profesjonalną, biegową 
sylwetką. W kategorii 5-7 lat 
wśród dziewcząt podobnie 

jak przed rokiem bezkonku-
rencyjna była Emilka Bereś. 
Dla wielu uczestników był to 
pierwszy start w życiu. Wrę-
czenia nagród w kategoriach 
dziecięcych i młodzieżowych 
dokonali Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Sobolewski oraz 
Zastępca Burmistrza Justyna 
Placha-Adamska.

W samo południe do 
walki ruszyli sportowcy 
zgłoszeni do biegu główne-
go na 10 km. Boguchwalska 
trasa, dokładnie taka jak 
w poprzednich edycjach, 
była dosyć wymagająca, 
a skalę trudności znacząco 
podniosła pogoda. Lejący się 
z nieba żar sprawił, że poko-
nanie tego dystansu stano-
wiło niewiarygodny wysiłek 
i wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie należą się wielkie 
brawa. Biegacze wyruszyli 
z Rynku Miejskiego, później 
biegli przez tereny Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, po-
dróżowali szutrową ścieżką 
wzdłuż Wisłoka, a na koń-
cu przemieścili się w stronę 
zespołu pałacowo-parko-
wego Lubomirskich, gdzie 
tradycyjnie musieli pokonać 
bardzo wymagający dobieg. 
Od początku do końca tem-
po biegu dyktował Andrzej 
Szpunar z KM PSP Rzeszów, 
który był bezkonkurencyjny. 
Ze znaczącą przewagą poko-
nał pierwszą pętlę, a na metę 
wpadł po 37 minutach, wy-
grywając cały wyścig, a także 
kategorię M4. 

Na dwóch kolejnych za-
wodników  trzeba było po-
czekać cztery minuty. Tuż 
po sobie finiszowali Piotr 
Kobylarz i Kamil Iskra z gru-
py Rzeszowskie Gazele i Ge-
pardy. Obaj byli przedstawi-
cielami kategorii M3. W M2 
najszybszy był Piotr Pisz-
czek, w M5 Janusz Kaltem-

berg, a w M6+ Jan Rzucidło 
– najstarszy uczestnik biegu, 
który osiągnął czas 52:50. Na 
trasie z powodzeniem rywa-
lizowały także kobiety. Naj-
szybszą z nich była Monika 
Bester, zwyciężczyni katego-
rii K4. W K5 wygrała Mał-
gorzata Domaradzka, w K3 
Zuzanna Pereślucha, a w K2 
Anna Bieniasz z Boguchwały. 
W ręce pani Anny trafiła tak-
że przyznawana we wszyst-
kich edycjach biegu nagroda 
dla Najszybszej Mieszkanki 
Gminy Boguchwała. Naj-
szybszym Mieszkańcem zo-
stał Wojciech Rak, również 
z Boguchwały. Zwycięzców 
uhonorowali Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol 
oraz Wiceprezes Stowarzy-
szenia Sportowo-Turystycz-
nego "Lubcza" Jan Fularz.

źródło: www.sstlubcza.
com, fot. UM
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