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Zadbaj o komin i instalacje grzewcze
W związku z rozpoczętym okre-

sem jesienno-zimowym oraz sezo-
nem grzewczym wzorem lat ubie-
głych Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w  Rzeszowie przy-
pomina o  obowiązkach, jakie ciążą 
na właścicielach i zarządcach w za-
kresie właściwego i  bezpiecznego 
utrzymania obiektów i konieczności 
wykonywania na bieżąco niezbęd-
nych napraw oraz przeglądów w celu 
uniknięcia zagrożeń związanych 
z eksploatacją instalacji grzewczych 
(art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane).

Jednocześnie, Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego opublikował 
stosowny komunikat do właścicieli, 
zarządców i  użytkowników obiek-
tów budowlanych.

[...] brak szczelności i sprawności 
urządzeń spalających paliwa, instala-
cji kominowych i gazowych oraz brak 
drożności i właściwego ciągu przewo-
dów wentylacyjnych są najczęstszymi 
przyczynami zatrucia tlenkiem węgla 
(czadem) oraz wybuchów gazu i po-
żarów.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z  faktu, że tlenek węgla jest 
gazem niewyczuwalnym dla czło-
wieka. W  związku z  rozpoczęciem 
sezonu grzewczego przypominam, że 
na właścicielach i zarządcach obiek-
tów budowlanych ciąży obowiązek 
zapewnienia co najmniej jednej 
w  roku kontroli stanu technicznego 
użytkowanego obiektu budowlanego 
(zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
– Prawo budowlane). W szczególno-
ści polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego przewodów komino-
wych: dymowych, spalinowych i wen-
tylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z  przepisami kontrolę 
stanu technicznego przewodów ko-
minowych powinny przeprowadzać 
– w  odniesieniu do przewodów dy-
mowych oraz grawitacyjnych prze-
wodów spalinowych i  wentylacyj-
nych – osoby posiadające kwalifikacje 
mistrza w  rzemiośle kominiarskim 
lub osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w  odpowiedniej specjal-
ności. W  odniesieniu do kominów 
przemysłowych i  kominów wolno 

stojących oraz kominów lub przewo-
dów kominowych, w których ciąg ko-
minowy jest wymuszony pracą urzą-
dzeń mechanicznych – tylko osoby 
posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności.

Natomiast kontrolę instalacji ga-
zowych mogą przeprowadzać osoby 
posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności, jak rów-
nież osoby posiadające kwalifikacje 
wymagane przy wykonywaniu do-
zoru nad eksploatacją urządzeń, in-
stalacji oraz sieci gazowych. W przy-
padku stwierdzenia uszkodzeń lub 
braków właściciel, zarządca lub 
użytkownik obiektu budowlanego, 
na których spoczywają obowiązki 
w zakresie napraw, określone w prze-
pisach odrębnych bądź umowach, są 
obowiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzonej kontroli usunąć 
stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować za-
grożenie życia lub zdrowia ludzi, bez-
pieczeństwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę budowla-
ną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem 
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo bu-
dowlane).

Przypominam również, że wła-
ściciele i  zarządcy obiektów mają 
obowiązek usuwania zanieczyszczeń 
z  przewodów dymowych i  spalino-
wych (rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów).

Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w  Rzeszowie będzie 
dodatkowo prowadził działania 
sprawdzające i  egzekwujące wyko-
nanie okresowych kontroli stanu 
technicznego przewodów komino-
wych i  instalacji gazowych na tere-
nie powiatu rzeszowskiego i w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości bę-
dzie przeprowadzał postępowanie 
w  celu skutecznego wyegzekwowa-
nia przestrzegania przez właścicieli 
i  zarządców przepisów Prawo bu-
dowlane.

źródło: PINB/GINB
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Pierwszy krok w stronę rozbudowy infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej na terenie Boguchwały

Gmina Boguchwała zakończyła pierw-
szy etap procedury partnerstwa publiczno-
-prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 
pn.: „Rozbudowa infrastruktury sporto-
wej i  rekreacyjnej na terenie Miasta Bo-
guchwała”. Zadanie to obejmuje zagospo-
darowanie ok. 35 ha terenów położonych 
w  obszarze „Wisłoczyska” w  Boguchwale 
na cele sportowo-rekreacyjne. Na tym 
terenie zgodnie z  wstępną koncepcją ma 
powstać kompleks sportowy, w skład któ-
rego będą wchodziły pełnowymiarowe 
boiska sportowe, w  tym ze sztuczną na-
wierzchnią, hala sportowa, szkoła mistrzo-
stwa sportowego oraz basen kryty. Na tym 
etapie zwanym „dialogiem technicznym” 

Gmina przeprowadzała rozpoznanie ryn-
ku pod kątem zainteresowania potencjal-
nych partnerów prywatnych tego typu 
inwestycją.

Wniosek o  dopuszczenie do udziału 
w dialogu technicznym złożył jeden pod-
miot – FIBRAIN Sp. z o.o. W wyniku prze-
prowadzonego dialogu strony ustaliły, że 
ich oczekiwania co do realizacji inwestycji 
są zbieżne. Spółka FIBRAIN jest zaintere-
sowana realizacją części sportowej (boiska, 
hala sportowa, szkoła) na terenach Gminy 
Boguchwała, w  zamian za realizację celu 
publicznego, jakim jest budowa krytej 
pływalni. Ustalono również niezbędne 
zmiany w pierwotnym zakresie inwestycji, 

w tym dotyczące basenu krytego.
Kolejnym etapem postępowania jest 

przygotowanie dokumentacji do ogłosze-
nia przetargu na wyłonienie Partnera pry-
watnego w  formule partnerstwa publicz-
no-prywatnego.

UM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Felieton Burmistrza Boguchwały
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bo-

guchwała,
Bieżący rok pomimo pandemii  koń-

czy się w naszej gminie realizacją wielu 
zadań inwestycyjnych. Ich szczegółowe 
podsumowanie będziemy prezentować 
w kolejnych wydaniach Wiadomości Bo-
guchwalskich. To jest też rok, w którym 
podjęliśmy nowe, ważne wyzwania. Naj-
ważniejszym jest decyzja o przeznaczeniu 
prawie 35 ha gruntów w Boguchwale nad 
Wisłokiem na bazę sportowo-rekreacyj-
ną. Dzisiaj są to duże plany obejmujące 
budowę nowoczesnego centrum spor-
towego z kilkunastoma  pełnowymiaro-
wymi boiskami treningowymi do gry w 
piłkę nożną, halą sportową oraz budyn-
kiem szkoły średniej. Całość inwestycji 
uzupełni basen kryty z infrastrukturą to-
warzyszącą. 

To duża inwestycja. Inwestycja nowo-
czesna, która stanowić będzie zupełnie 
nową jakość nie tylko w naszej gminie 
ale i w regionie czy tez nawet w kraju. Do 
jej realizacji niezbędne jest pozyskanie 
odpowiedniego partnera prywatnego. 
Wstępne rozmowy, które przeprowadzi-
liśmy w formule dialogu technicznego 
pozwoliły nam taki podmiot wyłonić. 
Mamy za sobą pierwsze, ale bardzo istot-
ne uzgodnienia a co najważniejsze zga-
dzamy się co do wizji całości inwestycji. 
Przed nami duże wyzwania, czyli przy-
gotowanie, przeprowadzenie i ostateczne 
rozstrzygnięcie przetargu a później reali-
zacja. Całość inwestycji jest szacowana 

na około 90 mln zł. Jeżeli nasze plany się 
powiodą to pierwsze prace rozpoczną się 
już w połowie 2021 r.

Równolegle i sukcesywnie staramy się 
zagospodarować pozostałe jeszcze grun-
ty strefy ekonomicznej w Boguchwale. 
Kluczowy przetarg na ostatnie dostępne 
tereny odbędzie się 15 grudnia. Kilku 
inwestorów rozpoczęło już budowy swo-
ich zakładów na wcześniej sprzedanych 
terenach. Docelowo na strefie powstanie 
kilkaset nowych miejsc pracy.

Obecny rok to również plany budowy 
mieszkań w nowej, tym razem atrakcyjnej 
zarówno dla samorządów jak i mieszkań-
ców formule "Mieszkanie +". Podpisali-
śmy stosowne porozumienie z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości - instytucją rzą-
dową powołaną do wdrażania tego pro-
gramu i zamierzamy na 10 ha gruntach w 
Boguchwale wybudować osiedle docelo-
wo na około 1 000 mieszkań.

Cały czas rozwijamy się i mamy nowe 
plany dotyczące infrastruktury drogowej, 
oświatowej, kulturalnej w każdej miej-
scowości naszej gminy. Wykonanie tych 
zamierzeń pozwoli szybciej się rozwijać. 
Oznacza to ciągłą poprawę jakości i wa-
runków życia nas wszystkich. Szersza 
oferta rekreacyjno-sportowa i wolnocza-
sowa oraz dostęp do nowych miejsc pracy 
i mieszkań nabywanych na preferencyj-
nych warunkach to tylko niektóre zalety 
realizacji naszych planów.  Nowe inwesty-
cje to większe wpływy do budżetu, z któ-
rego finansujemy potrzeby mieszkańców 

każdego sołectwa naszej gminy. Jest to 
szczególnie ważne zwłaszcza obecnie, gdy 
wiemy, że efektem pandemii będzie spo-
wolnienie gospodarcze. Wychodzimy na-
przeciw tym zjawiskom. Kreujemy działa-
nia wspierające rozwój zamiast recesji.

Wspólnie z radnymi postanowiliśmy, 
że w 2021 r. nie przewidujemy wzrostu 
stawek podatku od nieruchomości, wzro-
stu opłaty ze wywóz odpadów, chociaż 
wiele innych samorządów te kwoty pod-
nosi.

Nasze plany mogą się jednak udać tyl-
ko wtedy gdy będziemy myśleć i działać 
razem. Kolejny rok to znowu zmagania z 
pazernością Miasta Rzeszowa i próbami 
zagarnięcia części naszej gminy. Trzeba 
powiedzieć jasno: każdy oddany kawałek 
naszej gminy to strata dla nas wszystkich. 
Strata, która będzie skutkowała wstrzy-
maniem naszych planów rozwojowych 
na lata. I jako mieszkańcy Gminy Bo-
guchwała dobrze o tym wiemy. Wielo-
krotnie w konsultacjach wypowiadaliśmy 
się przeciw takim praktykom Rzeszowa, 
jednak cały czas jesteśmy atakowani. 
Mam nadzieję, że tym razem też się nie 
damy, gdyż to nasza wspólna sprawa. Jako 
Burmistrz będę więc proponował rozwią-
zania, które trwale ochronią nas przed za-
kusami Rzeszowa i dadzą równocześnie 
silny impuls rozwojowy dla naszej gminy. 
Szczegółowe informacje już wkrótce.

Burmistrz Boguchwały
dr Wiesław Kąkol
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Podczas XXV sesji Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie zmian w bu-
dżecie na 2020 rok, które zabezpieczają 
środki m.in. na zakup średniego samo-
chodu ratowniczego-gaśniczego dla 
OSP w  Boguchwale. Podjęto również 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie przez Gminę Boguchwała 
spółki z  ograniczoną odpowiedzialno-
ścią „Boguchwalskie Forum Rozwoju”. 
W 2019 r. Gmina rozpoczęła realizację 
dwóch inwestycji w  zakresie rewitali-
zacji, w  ramach których przebudową 
zostały objęte Dom Kultury przy ul. Ko-
lejowej oraz Spichlerz na Rynku Miej-
skim. Zakończenie obu inwestycji wiąże 
się z  powołaniem podmiotu z  zakresu 
przedsiębiorstwa społecznego, który to 
podmiot działający w  oparciu o  ideę 
non profit, realizował będzie zadania 
związane z tworzeniem trwałych miejsc 
pracy dla osób wykluczonych, admini-
strując i prowadząc działalność gospo-
darczą w  rewitalizowanych obiektach. 
Radni przyjęli także Gminny Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2020-
2023, uchwałę o  nadaniu nazwy placu 
przy Dworcu Kolejowym w Boguchwa-
le „Orła Białego” oraz uchwałę w spra-

wie określenia zasad udzielania dotacji 
z budżetu Gminy Boguchwała na prace 
konserwatorskie przy zabytkach. Rada 
doprecyzowała także zasady funkcjono-
wania nowo powstającego Klubu Senio-
ra w Zarzeczu oraz wysłuchała informa-
cji o stanie realizacji zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2019/2020.

W ramach XXVI sesji Radni podjęli 
uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na lata 2021-2022, który przewiduje 
m.in. zwiększanie dostępności pomo-
cy terapeutycznej i  rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem, udzielanie pomocy 
psychospołecznej i  prawnej, czy pro-
wadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej oraz szko-
leniowej dla dzieci i  młodzieży. Rada 

wyraziła również zgodę na zawarcie 
z  Gminą Iwierzyce porozumienia mię-
dzygminnego w  sprawie przekazania 
Gminie Boguchwała do realizacji zada-
nia publicznego w zakresie organizowa-
nia publicznego transportu zbiorowego 
na liniach komunikacyjnych do Bę-
dzienicy, Nockowej, Iwierzyc, Wiercan, 
Olimpowa i  Bystrzycy. Znaczna część 
linii przebiega przez teren Gminy Bo-
guchwała, a porozumienie pozwoli roz-
szerzyć ofertę, racjonalizację kosztów, 
zwiększenie efektywności wykorzysta-
nia taboru, a co za tym idzie zwiększe-
nie rentowności poszczególnych linii 
oraz zmniejszenie składki Gminy Bo-
guchwała do Związku Gmin PKS. Po-
nadto Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
zmian w  budżecie Gminy oraz wielo-
letniej prognozie finansowej oraz wy-
słuchali informację na temat podatków 
i opłat lokalnych.

Szczegóły na stronach:
bip.boguchwala.pl
www.boguchwala.esesja.pl
www.youtube.com/GminaBoguchwała-
Video

UM

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Sesje Rady Miejskiej odbywają się w sposób zdalny

Żegnamy Adama Kalandyka
„Każdy człowiek,  

nawet najskromniej-
szy, zostawia ślad po 
sobie. Nie da się więc 
człowieka zamknąć 
w granicach jego na-

rodzin i śmierci;  
jego życie zahacza o 
przeszłość i sięga w 

przyszłość” 
 Antoni Kępiński

Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci   śp. Adama 
Kalandyka. Człowieka 
pełnego pogody ducha, 
działacza społecznego i 

zaangażowanego samo-
rządowca. Wieloletnie-
go pracownika Urzędu 
Miejskiego w Boguchwa-
le, w którym zajmował 
wiele ważnych stano-
wisk, w tym Zastępcy 
Burmistrza Boguchwały. 

Najszczersze kondo-
lencje oraz wyrazy głę-
bokiego współczucia Ro-
dzinie i bliskim, składają 
Burmistrz Boguchwały 
wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego oraz 
Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Bo-
guchwale.
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Trwa budowa remizy w Zarzeczu 
Trwa budowa remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Zarzeczu. Nowa siedziba 
jednostki będzie posiadała 
265 m2 powierzchni użyt-
kowej. Prace rozpoczęły się 
w lutym 2020 r. 

Do tej pory wykonano 
roboty o wartości  ponad 595 
000 zł. Zakres zakończonych 
dotychczas prac obejmu-
je fundamenty z  izolacjami 
przeciwwilgociowymi i  ter-
micznymi, ściany parteru 
i  piętra, stolarkę okienną, 

elewację,   stropy, konstruk-
cję dachu, pokrycie garaży, 
instalację elektryczną pod-
tynkową oraz przyłącz wody 
i  kanalizacji sanitarnej. 
Obecnie trwają prace nad 
pokryciem dachu nad czę-
ścią socjalną budynku. 

Całość realizacji zadania 
to ponad 1  290  000 zł. Za-
kończenie prac budowlanych 
planowane jest na czerwiec 
2021 r.

UM 
 

Zakończono kolejne inwestycje drogowe
Zrealizowane zostały ko-

lejne trzy inwestycje drogowe 
na terenie Gminy Boguchwa-
ła. Nawierzchnie położono na 
dwóch drogach w  Nosówce 
oraz jednej w  Boguchwale. 
Łączna ich długość to ponad 
700 m. Całość tych inwesty-
cji to koszt ponad 116 000 zł, 
z  czego 34 000 zł to środki 
z  budżetu gminy, zaś 82  000 
zł to kwota dofinansowania 
z  Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych.

Środki z  Funduszu Och- 
rony Gruntów Rolnych moż-
na wykorzystać na realizację 
różnych przedsięwzięć, któ-
re poprawiają warunki pra-
cy rolników, w  tym budowę 
i  modernizację dróg. Wyre-

montowane drogi zapewnia-
ją bezpieczny i  komfortowy 
dojazd do pól. Realizacja tych 
inwestycji polega najczęściej 
na położeniu utwardzonej 
nawierzchni, przygotowaniu 
zjazdów na pola uprawne oraz 
zapewnieniu odwodnienia 
drogi. 

Inwestycja drogowa zosta-
ła zrealizowana także w  Woli 
Zgłobieńskiej. Na dotychcza-
sowej szutrowej drodze poło-
żono nawierzchnię bitumiczną 
na podbudowie z  kruszywa. 
Jezdnia ma 2,5 m szerokości 
oraz 110 m długości. Inwesty-
cję zrealizowano z  kwotę 21 
500 zł, która pochodziła z bu-
dżetu Gminy Boguchwała.  

UM

Boguchwała Wola Zgłobieńska

Nosówka

Nosówka
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Nowe oświetlenie na stadionie w Zgłobniu
Na stadionie w Zgłobniu 

pojawiło się nowe oświe-
tlenie. W  ramach realizacji 
zadania wykonano prace 
projektowe, zamontowano 

łącznie 4 słupy oświetleniowe 
na fundamentach oraz 8 
opraw oświetlających mu-
rawę. Doprowadzono także 
okablowanie, które w  przy-

szłości umożliwi montaż 
monitoringu i  nagłośnienia 
na słupach.

Koszt całości prac wy-
niósł blisko 78 000 zł. Zadanie 

zrealizowano w ramach Bud-
żetu Obywatelskiego Gminy 
Boguchwała.

UM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu gminy
Nowy sprzęt trafił na wy-

posażenie jednostek Ochot- 
niczych Straży Pożarnych 
z  terenu gminy. Zakup zo-
stał zrealizowany dzięki 
dofinansowaniu w  ramach 
ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowni-
czych. Nabór był prowadzo-
ny  przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie.

Zakupiono m.in. sprzęt 
ochrony osobistej strażaka 
ratownika oraz wyposażenie 
ratowniczo-gaśnicze. Koszt 
zakupu dla pięciu jednostek 
z  Boguchwały, Mogielnicy, 

Niechobrza, Racławówki 
i Zarzecza wyniósł 82 500 zł. 
Dofinansowanie z  WFOŚi-
GW wyniosło 74  250 zł. 
Pozostałą część stanowiło 
dofinansowanie z  budżetu 
gminy oraz środki własne 
jednostek.

Doposażnie zrealizowano 
z dofinansowaniem w ramach 
Programu Priorytetowego 
NFOŚiGW „Ogólnopolskie-
go programu finansowania 
służb ratowniczych. Część 
2) Dofinansowanie zakupu 
sprzętu i wyposażenia jedno-
stek Ochotniczych Straży Po-
żarnych”.

UM

Godziny funkcjonowania PSZOK
GOKOM SP. Z  O.O. w  Boguchwa-

le informuje, że Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych PSZOK, 
 w  związku z  małym zainteresowaniem, w  po-
niedziałki będzie zamknięty.

Jednocześnie informujemy, że godziny 
funkcjonowania PSZOK w  soboty pozostają 
bez zmian tj. od 08:00 do 16:00.

GOKOM 
SP. z o.o.
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Ubój tucznika na potrzeby własne
Agencja Restrukturyzacji i  Moder-

nizacji Rolnictwa na stronie www.arimr.
gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-
-zwierzat/najczesciej-zadawane-pyta-
nia/identyfikacja-i-rejestracja-zwie-
rzat.html, opublikowała informację na 
temat zakupu i  uboju tucznika na po-
trzeby własne.

Pytanie: 
Zamierzam kupić tucznika w celu uboju 
na własne potrzeby. Czy mam to zgłosić 
do Agencji?
Odpowiedź:
1. W  przypadku przemieszczenia 

tucznika poza teren gospodarstwa 
sprzedającego należy wcześniej za-
rejestrować w  biurze powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa siedzibę stada, do 
której oznakowane zwierzę będzie 
przemieszczone. Po przemieszcze-
niu należy ten fakt zgłosić do biura 
powiatowego Agencji w terminie do 
7 dni. Sprzedający również jest zobo-
wiązany zgłosić sprzedaż tego zwie-
rzęcia do biura powiatowego Agencji 

wskazując numer siedziby stada, do 
której nastąpiło przemieszczenie.

2. W przypadku, kiedy kupiony tucznik 
nie został przemieszczony poza te-
ren gospodarstwa sprzedającego lub 
przewieziony został bezpośrednio od 
sprzedającego do rzeźni, to zgłosze-
nie uboju na terenie gospodarstwa 
składa w biurze powiatowym sprze-
dający, na druku Zgłoszenie zmiany 
stanu stada świń, a uboju w rzeźni - 
rzeźnia na druku uboju świń w rzeź-
ni . Na 24 godziny przed ubojem na 
terenie gospodarstwa należy zamiar 
ten zgłosić do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii.
W powyższych okolicznościach, dla 

osób zainteresowanych pozyskaniem 
mięsa na własne potrzeby, na stronie 
internetowej boguchwala.pl, w  zakład-
ce „Ochrona środowiska”, publikujemy 
szczegółowe informacje na temat wy-
mogów dotyczących zasad uboju.

W  przypadku uboju na użytek 
własny, osoba dokonująca uboju zwie-
rząt, musi posiadać odpowiedni po-
ziom kwalifikacji, aby wykonywać te 
czynności, nie powodując u  zwierząt 
jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, 
niepokoju lub cierpienia. Wystarczają-
ce jest odbycie bezpłatnego szkolenia 
w  tym zakresie, przeprowadzonego 
przez powiatowego lekarza weteryna-
rii, potwierdzone zaświadczeniem, bez 
obowiązku odbywania praktyki w rzeź-
ni. Dla zainteresowanych, w liczbie nie 
mniejszej niż 15 osób, istnieje możli-
wość zorganizowania takiego szkolenia 
na terenie gminy. Szczegóły na stronie 
boguchwala.pl.

źródło: Jacek Kościak, 
ARiMR,  

fot. freepik.com

Zmiany w rozkładach jazdy linii MKS
Związek Gmin PKS informuje, że 

z racji obniżającej się liczby podróżują-
cych, związanej między innymi z przej-
ściem szkół w tryb zdalny itp., autobusy 
MKS kursują z  dodatkowymi ograni-
czeniami:
Linia 203 Zarzecze – Rzeszów
• z Zarzecza o godz. 07:30, 19:10
• z Rzeszowa o godz. 06:35, 18:10
Linia 218 Wola Zgłobieńska –  
Rzeszów
W  dzień roboczy zostały zawieszone 
kursy:
• z Woli Zgłobieńskiej o godz. 14:30, 

20:10
• z Rzeszowa o godz. 13:50, 19:30
Linia 223 Niechobrz Góra – Rzeszów
W  dzień roboczy zostały zawieszone 
kursy:
• z  Niechobrz Góra o  godz. 05:25, 

07:35, 15:25, 00:08
• z  Rzeszowa o  godz.: 06:30, 14:15, 

23:15
Linia 228 Nosówka – Rzeszów

W  dzień roboczy zostały zawieszone 

kursy:
• z Nosówki o godz. 14:35
• z Rzeszowa o godz. 14:00

Linia 210 Czudec – Niechobrz –  
Rzeszów 

W dni robocze zostały zawieszone kur-
sy oznaczone literką „S”
Linia 253 Kielanówka – Boguchwała 
W dni robocze zostały zawieszone kursy 
oznaczone literką „S” - linia zawieszona

źródło: ZG PKS 
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Każdy człowiek ma prawo 
do godnego życia, w szacun-
ku i poszanowaniu, bez bólu 
oraz cierpienia. Bicie i  po-
niżanie nie jest prywatną 
sprawą! Okaż solidarność, 
nie bądź obojętny. Reaguj na 
przemoc. Jeżeli widzisz, że 
ktoś jest bity lub poniżany.

FORMY PRZEMOCY

Przemoc fizyczna - na-
ruszenie nietykalności fi 
zycznej to każde zacho-
wanie skierowane prze-
ciw ciału ofiary mogące 
prowadzić do bólu oraz 
fizycznych obrażeń

Przemoc psychiczna - na-
ruszenie godności oso- 
bistej, to agresywne za-
chowania, które mają cha-
rakter poniżający lub bu-
dzący poczucia zagrożenia 
i  wywołują emocjonalne 
cierpienie lub ból

Przemoc seksualna – naru-
szenie intymności, wymu- 
szanie współżycia seksu-
alnego lub nieakceptowa-
nych pieszczot i  praktyk 
seksualnych

Przemoc ekonomiczna–  
naruszenie własności, unie-
możliwienie dostępu do 
rodzinnych środków finan-
sowych i  możliwości ich 
pozyskiwania

W  ramach realizacji za-
dań ustawy o  przeciwdzia-
łaniu przemocy w  rodzinie, 
w Boguchwale działa Zespół 
Interdyscyplinarny powoła-
ny zarządzeniem Burmistrza 

Boguchwały. W skład Zespo-
łu wchodzą przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnej 
komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
Policji, oświaty, ochrony 
zdrowia oraz organizacji po-
zarządowych.

Zespół Interdyscyplinar- 
ny to grupa specjalistów po-
dejmująca się współpracy 
celem udzielenia pomocy 
osobom lub całym rodzinom 
znajdującym się w  kryzysie 
i  dotkniętym problemem 
przemocy. Działania te skie-
rowane są na rozwiązanie 
konkretnego problemu. Ce-
lem głównym zespołu inter-
dyscyplinarnego jest efek-
tywna współpraca instytucji 
i  organizacji na rzecz zapo-
biegania i  zwalczania prze-
mocy w  rodzinie, poprzez 
diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie, podej-
mowanie działań w środowi-
sku zagrożonym przemocą 
w  rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawi-
sku, inicjowanie interwencji 
w  środowisku dotkniętym 
przemocą  w rodzinie, rozpo-
wszechnianie informacji o in-
stytucjach, osobach i  możli-
wościach udzielenia pomocy 
w  środowisku lokalnym, ini-
cjowanie działań w  stosunku 
do osób stosujących przemoc 
w  rodzinie, powoływanie 
grup roboczych, których za-
daniem jest praca z  indywi-
dualnym przypadkiem.

Obsługą administracyjno 
- programową Zespołu In-
terdyscyplinarnego ds. Prze- 
ciwdziałania Przemocy w Ro- 
dzinie zajmuje się Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Boguchwale, ul. Suszyc-

kich 33, tel. 17 87 55 260. Jeśli 
doświadczasz przemocy lub 
jesteś jej świadkiem, możesz 
zgłosić ten fakt do:

	 Komisariatu Policji w Bo- 
guchwale, ul. Suszyckich 
31, 36-040 Boguchwała, 
tel. 17 85 83 371 lub 997, 
112,

	 Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Bo-
guchwale, ul. Suszyckich 
33, 36-040 Boguchwała, 
tel. 17 87 55 260,

	 Zespołu Interdyscypli-
narny ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w  Ro-
dzinie - Przewodniczący 
Zespołu Interdyscypli-
narnego - Mirosław Kor-
czyński, ul. Suszyckich 
33, 36-040 Boguchwała, 
tel. 17 87 55 222,

	 Gminna Komisja ds. Roz- 
wiązywania Problemów 
Alkoholowych w  Bogu- 
chwale, ul. Suszyckich 
33, 36-040 Boguchwała, 
tel. 17 87 55 262,

	 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w  Górnie, 
ul. Rzeszowska 5 (pa-
wilon 7), 36-051 Górno 
tel. kontaktowy 518 
736839, tel. interwen- 
cyjny 885 696 640,

	 Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, ul. Bato-
rego 9, 35-005 Rzeszów, 
tel. 17 85 94  823, 519 
585 388.

NIEBIESKA LINIA:

	 Numer Ogólnopolskie- 
go Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w  Rodzinie 
tel. 800 120 002

	 Policyjny Telefon Za-
ufania tel. 800 120 226

	 Telefon Zaufania dla  
 

Dzieci i Młodzieży tel. 
116 111

Mieszkańcy Gminy Bo-
guchwała mogą korzystać 
nieodpłatnie z pomocy praw-
nej, której udzielają radcy 
prawni we wszystkie dni ro-
bocze tygodnia w  następują-
cych godzinach: poniedziałek 
14:00-18:00, wtorek 10:00-
14:00, środa 14:00-18:00, 
czwartek 10:00-14:00, piątek 
14:00-18:00. W  dni ustawo-
wo wolne od pracy punkt 
jest nieczynny. Punkt obsłu-
gi prawnej mieści się w  Bo-
guchwale w  Budynku Admi-
nistracyjno-Biurowym, Plac 
Rynek 2 (siedziba Miejskiego 
Centrum Kultury).

Informujemy również, 
że Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w  Rzeszowie 
ogłasza nabór uczestników 
wyrażających chęć udziału 
w pierwszej edycji programu 
oddziaływań korekcyjno- edu- 
kacyjnych dla osób stosu-
jących przemoc w  rodzinie 
w 2021 r. Celem Programu jest 
zmiana zachowań i  postaw 
osób stosujących przemoc 
w rodzinie, a w rezultacie po-
wstrzymanie sprawców i  za-
kończenie przemocy, a  także 
zwiększenie ich zdolności do 
samokontroli zachowań agre-
sywnych i  konstruktywnego 
współżycia w rodzinie.

Informujemy, że do eg-
zemplarza Wiadomości Bo- 
guchwalskich dołączone są 
ulotki informacyjne odnoś- 
nie zjawiska przemocy, oraz 
adresów i  telefonów pomo-
cowych zajmujących się 
przemocą.
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Sadzenie drzew krzewów miododajnych,  
sposobem na ochronę bioróżnorodności

Od sześciu lat Samorząd 
Województwa Podkarpac-
kiego prowadzi kampa-
nię edukacyjną pn.: „Rola 
pszczół miodnych w zacho-
waniu bioróżnorodności 
w  rolnictwie”. Najważniej-
szym elementem tej kam-
panii jest sadzenie drzew 
miododajnych.

W  jesienny kalendarz 
działań na rzecz wspierania 
pszczelarstwa w  wojewódz-
twie podkarpackim wpisała 
się realizowana obecnie - 
wzorem lat ubiegłych, akcja 
sadzenia roślin miododaj-
nych. Rośliny te z  biegiem 
czasu stają się źródłem nek-
taru dla pszczół oraz wzbo-
gacają różnorodność biolo-
giczną środowiska. W  ten 
sposób co roku na Podkarpa-
ciu przybywa kilka lub kilka-
naście tysięcy nowych drzew.

Zakup takiej ilości sa-
dzonek oraz szeroki zakres 
tego działania jest możliwy 
w  dużej mierze dzięki do-
tacji pozyskiwanej na ten 
cel z  Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i  Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie. Samorząd Wo-
jewództwa Podkarpackie-
go realizuje to działanie we 
współpracy z  samorządami 
gminnymi oraz z Wojewódz-
kim Związkiem Pszczelarzy 
w  Rzeszowie. W  ciągu sze-
ściu lat, w ramach kampanii 
zakupionych i  posadzonych 
zostało łącznie ponad 30 000 
szt. sadzonek drzew miodo-
dajnych, miedzy innymi: lip, 
akacji oraz klonów. Na te 
działania przeznaczono ok. 
500 000 zł.

Zadania w  akcji sadze-
nia drzew miododajnych 
realizowane są także na tere-
nie Gminy Boguchwała. Na 
działkach w  okolicy Osiedla 
Koreja w  Boguchwale oraz 
w  okolicach Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, a  także na 
basenach posadzono na-
stępujące drzewa i  krzewy: 
irga ,,queen of carpet” (135 
sztuk), irga purpurowa „va-
riegatus” (135 sztuk), tuli-
panowiec amerykański (9 
sztuk), klon pospolity (35 
sztuk), lipa drobnolistna (35 
sztuk), klon jawor (5 sztuk), 
surmia (5 sztuk), tamary-
szek (5 sztuk), świdośliwka 
(15 sztuk). Oprócz tego na 
terenie Szkoły Podstawowej 
w  Zgłobniu zasadzono 4 
sztuki lipy.  

Jak wiadomo, drzewa od-
grywają bardzo ważną rolę 
w  przyrodzie. Jeden hektar 

lasu liściastego może wypro-
dukować około 700 kg tlenu, 
co stanowi dobowe zapotrze-
bowanie na tlen dla ponad 
2 500 ludzi. Jedno drzewo 
wytwarza w  ciągu roku tlen 
wystarczający dla 10 osób. 
Ponadto drzewa oczyszczają 
powietrze z  zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych, w tym 
metali ciężkich. Uwalnia-
ją również substancje lotne 
o  właściwościach bakterio-
bójczych, poprawiających 
oddychanie i  krążenie. Ko-
rzyści dla gospodarki wodnej 
polegające m.in. na zabez-
pieczaniu przed powodziami 
dzięki ograniczeniu spływu 

wód gruntowych oraz prze-
chwytywaniu wody w  czasie 
opadów.

Drzewa i zakrzewienia są 
siedliskiem licznych gatun-
ków zwierząt oraz owadów. 
Ich obecność i  stan zdrowia 
ma ogromny wpływ na róż-
norodność biologiczną śro-
dowiska naturalnego. W Pol-
sce występuje ponad 470 
gatunków pszczół, z których 
aż 222 to gatunki zagrożone 
wyginięciem. Najważniejszą 
rolą pszczół w przyrodzie jest 
zapylanie roślin. Szacuje się, 
że dzięki ich pracy powstaje 
trzy czwarte światowej pro-
dukcji żywności. Zawdzię-
czamy im aż 4 tys. odmian 
owoców i  warzyw. Zacho-
wanie różnorodności biolo-
gicznej, czyli bogactwa form 
życia na ziemi ma ogromne 
znaczenie dla pszczół. Z tego 
względu każde działanie, 
które powoduje wzrost po-
żytków dla pszczół jest bar-
dzo cenne. 

UM,  
www.podkarpackie.pl, 

 fot. UM,  
commons.wikimedia.org
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Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Przed zakażeniem ko-

ronawirusem powinni-
śmy szczególnie chronić 
osoby starsze. To dla nich 
powstał program Solidar-
nościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów, do którego 
przystąpiła Gmina Bo-
guchwała przy współpra-
cy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bo-
guchwale.

Solidarnościowy Kor-
pus Wsparcia Seniorów - 
program, którego celem jest 
niesienie pomocy osobom 
starszym. Jego działania 
koordynuje Ministerstwo 
Rodziny i  Polityki Spo-
łecznej. Dzięki programo-
wi osoby w wieku powyżej 
70 lat uzyskają niezbędną 
pomoc w  czasie pandemii, 
bez konieczności wycho-
dzenia z  domu. Wystarczy 
kontakt z  dedykowaną in-
folinią. Dzwoniąc pod nu-
mer telefonu, osoby starsze 
mogą poprosić o  pomoc 
w  czynnościach, które wy-
magają wyjścia z  domu, 
a które utrudnione są przez 
panującą pandemię. Mowa 
m.in. o  zakupach spożyw-
czych czy dostarczeniu 
artykułów higienicznych. 
Udzielenie pomocy w  ra-
mach programu nie zależy 
od kryterium dochodowe-

go, jednak koszty zakupów 
pokrywa senior. Więcej 
informacji dostępnych jest 
na stronie www.wspieraj-
seniora.pl

Jak skorzystać z pomocy 
udzielanej w ramach 
programu Wspieraj  

Seniora

KROK 1
Seniorze zadzwoń na info-
linię 22 505 11 11 i  poin-
formuj, że decydujesz się 
pozostać w  domu dla wła-

snego bezpieczeństwa. Oso-
ba przyjmująca zgłoszenie 
przekaże Twoją prośbę 
o pomoc do ośrodka pomo-
cy społecznej w danej gmi-
nie przez system Central-
nej Aplikacji Statystycznej. 
Infolinia działa od ponie-
działku do niedzieli w  go-
dzinach 08:00-21:00.

KROK 2 
Pracownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Boguchwa-
le skontaktuje się z  Tobą 
telefonicznie. Następnie 
zweryfikuje zgłoszenie i  u- 
stali potrzeby z  gotowego 
katalogu (np. zakupy spo-
żywcze, wyrzucenie śmieci, 
wyprowadzenie psa). Poda 
imię i nazwisko osoby, któ-
ra do Ciebie przyjdzie oraz 
datę. Podczas rozmowy te-
lefonicznej, pamiętaj o  za-
pisaniu numeru do ośrodka 
pomocy społecznej oraz da-
nych osoby, która do Ciebie 
przyjdzie. W  razie wątpli-
wości, zadzwoń do Twojego 
ośrodka pomocy społecz-
nej.

KROK 3
MOPS w Boguchwale prowa-
dzi wykaz seniorów potrze- 
bujących pomocy i  przy-
pisuje do każdego senio-
ra, osobę, która zajmie się 
już bezpośrednio pomocą. 
W  celu weryfikacji pra-
cownik MOPS poda imię 
i  nazwisko. W  przypadku 
pomocy w formie zrobienia 
zakupów senior przekazuje 
pieniądze przed dokona-
niem zakupów. Po dostar-
czeniu zakupów pokwituje 
odbiór zakupów oraz od-
biór reszty pieniędzy oso-
bie, która zrobiła zakupy.

KROK 4
Odbierasz zakupy od oso-
by, która Ci pomaga z  za-
chowaniem zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, 
zachowuj dystans, w  miarę 
możliwości używaj rękawi-
czek jednorazowych.
PAMIETAJ! Płacisz tylko za 
rzeczywisty koszt zakupów. 
Pozostałe usługi są nieod-
płatne!

Wolontariusze

Miejski Ośrodek Społecz-
ny w  Boguchwale realizuje 
program na terenie Gminy 
Boguchwała. Przez stro-
nę  wspierajseniora.pl do 
programu mogą zgłaszać 
się wolontariusze chcący 
pomagać seniorom w  po-
trzebie.

Jeżeli jesteś zaintereso-
wany niesieniem pomocy 
proszę zgłoś się telefonicz-
nie pod następujący nr 
(017) 87 55 260, lub (017) 
87 55 265, lub (017) 87 55 
263, lub (017) 87 55 262, 
bądź wyślij swoje zgłosze-
nie na adres e-mailowy: 
mops@boguchwala.pl, po-
dając dane do kontaktu.

 MOPS Boguchwała 
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102 rocznica odzyskania niepodległości
11 listopada, w  102. 

rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę, 
symboliczne wieńce pod Po-
mnikiem Grunwaldu w  Bo-
guchwale złożyli Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, 
Zastępca Burmistrza Justy-

na Placha-Adamska, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Boguchwale Piotr Pustelny 
oraz Przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 
Bartłomiej Leśniak.

UM

Koncert BoguChwała Niepodległej
11 listopada w  Narodo-

we Święto Niepodległości 
w Kościele pw. Św. Stanisła-
wa Biskupa w  Boguchwale 
odbył się wyjątkowy kon-
cert „BoguChwała Niepod-
ległej”, przygotowany przez 
Fundację Jednego Serca 
Jednego Ducha. 

Artyści wykonali patrio-
tyczne utwory, ku chwale 
Niepodległej. Koncert był 
oddaniem hołdu bohaterom 
tamtych wydarzeń i jak pod-
kreślają organizatorzy, miał 
zachęcić mieszkańców Pod-
karpacia do refleksji, że naj-
wyższą wartością dla Polaka 

powinna być wolna i niepod-
legła Ojczyzna. Wydarzenie 
było częścią realizowanego 
przez Fundację Jednego Ser-
ca Jednego Ducha zadania 
pn. „Dla Niepodległej – Ta-
lent, Świadectwo, Koncert”. 

Widzowie mogli obej-
rzeć transmisję w internecie, 

która nadal dostępna jest na 
kanale: www.youtube.com/
user/jednegosercapl. Part-
nerem koncertu była Gmina 
Boguchwała oraz Miejskie 
Centrum Kultury w  Bo-
guchwale.

MCK, Fundacja JSJD 

KRONIKA
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Razem tworzymy historię - 10 lat Liceum  
Ogólnokształcącego w Boguchwale

1 września 2010 
roku, w  Pałacu Lubo-
mirskich, zabrzmiał 
symboliczny „pierw-
szy dzwonek” otwie-
rający nowy rozdział 
w  historii szkolnictwa 
w  Gminie Boguchwa-
ła. Oznaczał on inau-
gurację działalności 
Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Boguchwa-
le. Dziesięć lat, które 
dzieli nas od tego wy-
darzenia, naznaczone 
było wytężoną pra- 
cą pięciuset uczniów 
i  kilkudziesięciu na-
uczycieli oraz pracow-
ników niepedagogicz-
nych.

Był to okres wprost 
niebywałego rozwoju 
młodej szkoły średniej. 
Najważniejsze punkty 
zwrotne w  tej barwnej 
historii, w sposób sym-
boliczny, odzwierciedla 
wystawa zainicjowana 
i  wykonana staraniem 
pierwszych nauczycieli 
Liceum, umiejscowio-
na w  reprezentatyw-
nym – głównym ciągu 
komunikacyjnym Pała-
cu Lubomirskich.

Wzdłuż osi cza-
su, której początek 
wyznacza rok 2010, 
umieszczono w  po-
rządku chronologicz-
nym przede wszystkim 
materiały autopromo-
cyjne wykorzystywane 
przez Liceum. Ich 
treść precyzyjnie od-
daje ewolucję filozo-
fii kształcenia i  oferty 
edukacyjnej doskona-
lonej z każdym rokiem 
przez dyrekcję i  ze-
spół pedagogiczny we 
współpracy z  organem 
prowadzącym. Wysta- 
wę rozpoczyna au-

tentyczny szyld, który 
w  2010 r. prowadził 
kandydatów do punk-
tu naboru, a  kończy ją 
certyfikat nadany Li-
ceum w  czerwcu 2020 
r., przez szwajcarską or-
ganizację International 
Baccalaureate pozwala-
jący na realizację pro-
gramu dyplomowego 
matury międzynaro-
dowej (IB DP). W roku 
szkolnym 2013/2014 
w  Liceum utworzono 
oddział dwujęzyczny 
z  polskim i  angielskim 
językiem nauczania 
przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych 
oraz wiedzy o kulturze. 
Szkoła zmieniła swój 
profil i stała się Liceum 
Ogólnokształcącym 
z  Oddziałami Dwuję-
zycznymi. W  dziesię-
cioletniej historii pla- 
cówka została wielo-
krotnie wyróżniona 
w  różnego rodzaju 
rankingach, a  w  ostat-
nich latach uzyskała 
tytuł Brązowej i  Srebr-
nej Szkoły w  rankin-
gu najlepszych liceów 
w  Polsce, prowadzo-
nym przez Fundację 
Edukacyjną PERSPEK-
TYWY. 

Z okazji dziesięcio-
lecia istnienia Liceum 
ukazał się także jubile-
uszowy numer Rocz-
nika Liceum Ogól- 
nokształcącego w  Bo-
guchwale [R. VIII (2018 
-2020)]. Zachęcamy do 
lektury tego wydaw-
nictwa dostępnego we 
wszystkich bibliote-
kach na terenie Gminy 
Boguchwała.

źródło i fot.  
LOB Boguchwała 

EDUKACJA
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Projekt realizowany przez szkołę  
w Woli Zgłobieńskiej uznany za przykład  

dobrej praktyki
18 listopada 2020 r. od-

było się spotkanie on-line, 
podczas którego omówione 
zostały techniczne aspek-
ty pisania wniosków oraz 
możliwości finansowania 
wyjazdów zagranicznych 
uczniów w  ramach projek-
tu Ponadnarodowa Mobil-
ność Uczniów. Konferencja 
zorganizowana była przez 
Regionalny Punkt Informa-
cyjny FRSE działający przy 
Kuratorium Oświaty w  Rze-
szowie i  prowadzona przez 
eksperta z  Fundacji Rozwo-
ju Systemu Edukacji z  War-
szawy. W  trakcie spotkania 
szczegółowo zaprezentowa-
ny i omówiony został projekt 
Szkoły Podstawowej w  Woli 
Zgłobieńskiej „Kultur ist 
cool - Theater inspieriert von 
Europa”, jako przykład do-
brej praktyki. Projekt został 
doceniony przez ekspertów 
i  uznany jako wzorcowy na 
tle projektów realizowanych 
w  całej Polsce. Konkurencja 
była bardzo duża, bo o środ-
ki finansowe walczyło prawie 
400 szkół z całej Polski.

W  ramach realizowa-
nego projektu „Kulturalnie 
znaczy fajnie - teatr inspiro-
wany Europą” uczniowie ze 
szkoły w  Woli Zgłobieńskiej 
w  grudniu 2019 r. uczestni-
czyli w kilkudniowych warsz-

tatach teatralnych w  nie- 
mieckiej miejscowości St. 
Ingbert. Partnerem projek-
tu była tamtejsza szkoła Le-
ibniz-Gymnasium. Celem 
 realizacji projektu było roz-
wijanie wybranych kom-
petencji kluczowych, m.in. 
w  zakresie świadomości 
i ekspresji kulturalnej, wielo-
języczności, kompetencji cy-
frowych, a  także kompeten-
cji osobistych, społecznych 
i w zakresie uczenia się.

Szkoła Podstawowa w Wo- 
li Zgłobieńskiej stara się wdra- 
żać innowacyjne rozwiąza-
nia. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki współpra-
cy dyrektora Jana Fularza, 
koordynatora projektu An-
dżeliki Pytlos oraz wszyst-
kich nauczycieli, którzy 
zaangażowali się w  podej-
mowane w  tym zakresie 
działania. Praca w  między-
narodowym zespole podczas 
realizacji projektu, dostar-
czyła uczniom oraz nauczy-
cielom wielu pozytywnych 
wrażeń i  niezapomnianych 
przeżyć. W  dalszej perspek-
tywie szkoła planuje konty-
nuację podobnych działań, 
mających na celu rozwijanie 
placówki i podnoszenie jako-
ści pracy oraz nadawanie jej 
europejskiego wymiaru.

źródło i foto: SP Wola 

Zgłobieńska 

Zapowiedź wydawnicza
„Mały skrawek ziemi, 

widziany oczyma – niekiedy 
głośno bijącego – serca. Lu-
toryż, bo o  nim mowa, ma 
piękną i bogatą historię, któ-
rej początki sięgają drugiej 
połowy XIV wieku”.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w  Boguchwale pra-
cuje nad wydaniem kolejnej 

publikacji, tym razem bę-
dzie to książka pt. „Szkice 
z  dziejów Lutoryża i  okolic” 
autorstwa Ryszarda Tłuczka. 
Już w  grudniu br. dostępna 
w  Bibliotekach Publicznych 
Gminy Boguchwała.

GBP
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Gmina Boguchwała pod biało-czerwoną
Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców Gminy Bo-
guchwała do głosowania 
w  rządowej akcji „Pod 
Biało-Czerwoną”, która 
została ogłoszona z  okazji 
setnej rocznicy zwycięstwa 
w  Bitwie Warszawskiej 
przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów oraz Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. 

Gminy, w  których 
mieszkańcy zbiorą odpo-
wiednią liczbę podpisów 
online, otrzymają dotację 
na zakup masztów i  flag 
oraz ich instalację. Pod 
petycją o  zakup masztu 
i umieszczonej na nim flagi, 
która będzie dumnie ekspo-
nowana w centralnym miej-
scu gminy, mogą się podpi-
sywać wszyscy mieszkańcy 
gminy. 

 

Gmina Boguchwała liczy 
ponad 20 tys. mieszkańców, 
zatem do uzyskania dotacji 
potrzebne jest minimum 
500 podpisów. Każdy głos 

jest bardzo ważny. 
Serdecznie zachęcamy do 

włączenia się w akcję i odda-
nie swojego głosu na stronie: 
 

https : / /bi a l o cz er wona.
www.gov.pl. Głosowanie po-
trwa do 31 grudnia 2020 r. 

UM,  
LOK Razem

Razem pomóżmy małym Bibliotekom!
Gminna Biblioteka Publiczna 

w  Boguchwale została zaproszona 
do wzięcia udziału w zbiórce książek 
dla mniejszych bibliotek w  ramach 
kampanii Kinder Mleczna Kanapka 
„Przerwa na wspólne czytanie”! Od 
listopada trwa akcja, w której zbiera-
ne są książki dla dzieci w wieku od 2 
do 14 lat. 

Przejrzyjcie biblioteczki domowe, 
być może macie książki dla dzieci 
w  dobrym stanie technicznym, które 
chcielibyście przekazać dalej. Każ-
de dziecko, które przyniesie książki 
dla dzieci do biblioteki w Boguchwa-
le otrzyma zakładkę zaprojektowa-
ną przez Ambasadorów akcji oraz 
dyplom od Kinder. Dodatkowo jeśli 
uzbieramy dwa pudła książek dla 
dzieci nasza biblioteka otrzyma pufy 
i  zestaw książek Ambasadorów z  de-
dykacją.

Pudełka akcji Kinder dostępne 
są w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Boguchwale, ul. Suszyckich 13. Za-
chęcamy do wzięcia udziału w akcji.

źródło GBP

KULTURA ROZRYWKA
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Konkurs „Mały Farmer projektuje…”  
rozstrzygnięty

Po raz kolejny Rezydencja 
Literacka Boguchwały była 
pełna dziecięcych projektów. 
Okazałe makiety wymarzo-
nych ogrodów oraz gigan-
tyczne modele ulubionych 
warzyw, owoców i  zwierząt 
przyciągały swą oryginal-
nością, kolorystyką, a  nawet 
prostotą zastosowanych ma-
teriałów. Tu każdy element 
miał znaczenie, co skrzętnie 
doceniała punktacją komisja 
konkursowa, w składzie: Bar-
bara Rajzauer, Anna Wolska 
i  Lesław Palimąka, wybiera-
jąca 24 listopada 2020 roku 
„Najlepszą Pracę Projekto-
wą Klubu 4-H” za 2020 rok, 
spośród 70 prac, które mło-
dzi konstruktorzy nadesłali 
na Regionalny Konkurs pn. 
„Mały Farmer projektuje…”.

Trzeba przyznać, że 
tego dnia wiele dziecięcych 
projektów zasługiwało na 
uznanie, bo pomysłowość 
młodych konstruktorów nie 
miała granic. Kiść winogron 
z  zielonych baloników, zają-
czek ze słomy, ogromne jeże, 
królik z  masy papierowej, 
monstrualny pająk, ogrom-
ne dynie, marchewki, koszyk 
pełen kolorowych warzyw, 
piesek z materiału oraz wiele 
różnorodnych makiet, po-
kazujących dziecięce ogrody 
marzeń – od małych, przy-

domowych, po te… duże – 
przeniesione prosto z… bo-
guchwalskiej farmy.

Warto było w tej twórczej 
rywalizacji uczestniczyć… 
Zobowiązywała do tego mło-
dych konstruktorów i zielona 
koniczynka, i  tradycje ani-
macyjne Klubu 4-H „Fine-
zja SZTUKi” w  Boguchwale, 
rozwijane w  Rezydencji Li-
terackiej w  ramach projektu 
Podkarpackiego Ośrodka Do- 
radztwa Rolniczego w  Bo-
guchwale. A że w Boguchwale 
„mali farmerzy” projektują, 
i to z rewelacyjnym skutkiem, 
co z  uznaniem potwierdziła 
komisja konkursowa, szybko 
zapadł werdykt, ogłaszający 
68 laureatów – najlepszych 
z najlepszych w tej edycji…

W  najmłodszej katego-
rii wiekowej: przedszkolaki, 
Nagrodą Grand Prix uho-
norowano Kamila Palimąkę 
z Boguchwały. Ponadto w tej 
samej kategorii wiekowej Na-
grodę GBP otrzymała Izabela 
Szura z  Racławówki, a  Wy-
różnieniem GBP doceniono 
Tymoteusza Majkę z  Kiela-
nówki.

W  drugiej kategorii wie-
kowej: uczniowie klas I-III SP, 
Nagrodę Grand Prix przyzna-
no Oliwierowi Jabczanikowi 
(SP w  Nosówce). Natomiast 
Nagrodami GBP uhonoro-
wano Aurelię Salamon (SP 
nr 2 w  Niechobrzu) oraz 
Nadię Wróbel (SP w Nosów-
ce). W tej kategorii wiekowej 
przyznano także dwie Nagro-
dy PODR, doceniając zaanga-
żowanie Huberta Brudza (SP 
nr 2 w  Niechobrzu) i  Anny 
Młynarskiej (SP w  Nosów-

ce). Natomiast Wyróżnienia 
PODR otrzymali Milena Rak 
i  Szymon Trznadel (SP nr 2 
w Niechobrzu) oraz Antonina 
Chmiel (SP w Mogielnicy).

W  trzeciej kategorii wie-
kowej: uczniowie klas IV-VI 
SP, komisja przyznała Na-
grodę Grand Prix Oliwiero-
wi Bojdzie (SP w  Lutoryżu), 
a Nagrodę GBP otrzymała Ju-
lia Liskowicz (SP nr 1 w Nie-
chobrzu). Natomiast Nagro-
dami PODR uhonorowano 
Fabiana Borowca (SP nr 2 
w Niechobrzu) i Jakuba Lesz-
czyńskiego (SP w  Nosówce). 
Ponadto w  tej samej katego-
rii wiekowej Wyróżnieniami 
PODR uhonorowano Wiolet-
tę Deszczak i Maję Raszewską 
(SP w  Mogielnicy), Natalię 
Konkol, Julię Nowak i  Maję 
Tryczyńską (SP w Racławów-
ce), Dominikę Kozioł (SP nr 1 
w Niechobrzu) oraz Sebastia-
na Głodka (SP w Krzywej).

W czwartej kategorii wie-
kowej, obejmującej uczniów 
klas VII-VIII SP, Nagrodę 
Grand Prix otrzymał Jakub 
Książek (SP w  Racławówka). 
Komisja doceniła także Na-
grodą PODR 4 laureatów: 
Bartosza Salamona i  Martę 
Gałuszę (SP w  Racławówce), 
Katarzynę Kawulę (SP w Mo-
gielnicy) oraz Patryka Głodka 
(SP w Krzywej).

Wszystkim młodym pro-
jektantom i  kto wie, może 
w  przyszłości także farme-
rom, serdecznie gratulujemy. 
Teraz już wiemy, że Wasza 
pomysłowość nie ma granic, 
co zauważyła również Anna 
Wolska – dyrektor GBP w Bo-
guchwale, przyznając dodat-

kowo 41 wyróżnień (więcej 
na: https://www.facebook.
com/bibliotekaboguchwala). 
Ale nie ukrywamy – liczymy 
na jeszcze więcej… Może na-
stępny konkurs Klubu 4-H 
w Boguchwale będzie okazją, 
by sprawdzić się jeszcze raz 
artystycznie?

Teraz z  niecierpliwością 
czekamy na Was w Rezyden-
cji Literackiej Boguchwały, 
by osobiście złożyć gratula-
cje i  wręczyć wspaniałe na-
grody – ufundowane przez 
Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w  Bo-
guchwale i  Gminną Bibliote-
kę Publiczną w  Boguchwale. 
A  wszystkim czytelnikom tej 
relacji proponujemy naszą 
e-wystawę. Zobaczycie na 
niej projekty naszych małych 
mistrzów, eksponowane w bi-
bliotecznej „Galerii Oficyna”. 

Uwaga! Ta wystawa może 
okazać się początkiem Waszej 
aktywności plastycznej. Czy 
jesteście na to gotowi?

Irena Jakubiec
Lider Klubu 4-H  

w Boguchwale

KULTURA I ROZRYWKA
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SPORT

Podsumowanie piłkarskiej jesieni
Rozgrywki piłkarskie 

w  rundzie jesiennej dobie-
gły końca. W  rywalizacji 
seniorskiej udział wzięło 
sześć klubów z terenu Gminy 
Boguchwała. Bardzo udaną 
rundę mają za sobą piłkarze 
Izolatora Boguchwała, któ-
rzy są wiceliderem rozgry-
wek IV Ligi Podkarpackiej. 
W ścisłej czołówce zmagania 
w klasie okręgowej zakończy-
ła Jedność Niechobrz.

Piłkarze Izolatora Bo-
guchwała mają za sobą bardzo 
intensywną rundę, bowiem 
rozegrali w niej aż 21 spotkań. 
Od samego początku zespół 
prowadzony przez trenera 
Bartosza Zołotara spisywał 
się bardzo dobrze i  plasował 
w  czołówce tabeli. W  efekcie 
zdobył w tej rundzie 43 punk-
ty, notując 13 wygranych, 4 
remisy i  4 porażki. „Izolacja” 
ma identyczny dorobek punk-
towy co prowadząca Korona 
Rzeszów i  przegrywa z  nią 
tylko gorszym bilansem bra-
mek. Druga lokata po rundzie 
jesiennej zapewniła młodej 
drużynie z Boguchwały udział 
w tzw. „grupie mistrzowskiej”, 
w  której 8 najlepszych do-
tąd zespołów będzie walczyć 
o awans i nie musi się już mar-
twić o utrzymanie. Wiosną na 
IzoArenę przyjadą najmoc-
niejsze drużyny ligi, co gwa-
rantuje duże emocje.

Bilans Izolatora Bogu- 
chwała w  IV Lidze Podkar-
packiej: 2. miejsce, 43 punk-
ty, 13 zwycięstw, 4 remisy, 4 
porażki, bilans bramek: 37-
18 

Bardzo dobrze w  rundzie 
jesiennej spisali się także piłka-
rze Jedności Niechobrz, którzy 
na półmetku sezonu zajmują 
czwarte miejsce w tabeli klasy 
okręgowej i  tracą tylko dwa 
punkty do liderującego Stru-
gu Tyczyn. Jedność zdołała 
zwyciężyć 11 z 18 rozegranych 
spotkań i  dołożyła do tego 4 
remisy. Niechobrzanie w kilku 
meczach odnieśli efektowne 
zwycięstwa i są jednym z naj-
bardziej bramkostrzelnych 
zespołów w lidze. Do siatki ry-
wala trafiali aż 49 razy, co daje 
średnią 2,73 gola na mecz. Ki-
bice z  pewnością zapamiętają 
zwycięstwo z  ówczesnym li-
derem i faworytem do awansu 
Stalą Łańcut, po jednym golu 
zdobytym przez Łukasza Ka-
landyka bezpośrednio z rzutu 
rożnego. Najlepszym strzel-
cem drużyny z dorobkiem 12 
bramek jest młodzieżowiec 
Mateusz Rachwalski.

Bilans Jedności Nie-
chobrz w  klasie okręgowej: 
4. miejsce, 37 punktów, 11 
zwycięstw, 4 remisy, 3 po-
rażki, bilans bramek: 49-20

W  stawce 17 drużyn ry-
walizujących w A-klasie są aż 
trzy zespoły z  terenu Gminy 
Boguchwała. Aktualnie naj-
wyżej z  nich sklasyfikowana 
jest Iskra Zgłobień. Zespół 
prowadzony przez trenera To-
masza Głąba zajmuje 9. miej-
sce i ma w swoim dorobku 22 
punkty oraz bardzo dobry bi-
lans bramkowy 41-22. Zespół 
ze Zgłobnia odniósł kilka efek-
townych wygranych, między 
innymi pokonując 12:0 Dia-

ment Pstrągowa. O  jedną lo-
katę niżej niż Iskra plasuje się 
Novi Nosówka, która zgroma-
dziła dwa punkty mniej. Be-
niaminek rozgrywek w  kilku 
meczach sprawił niespodzian-
ki i  potrafił wysoko postawić 
poprzeczkę faworyzowanym 
rywalom. Grom Mogielnica 
plasuje się na 13. miejscu. Po 
początkowych problemach 
i  kilku porażkach, drużyna 
z Mogielnicy zaczęła grać co-
raz lepiej i ostatecznie zdołała 
odnieść cztery zwycięstwa 
i  zanotować dwa remisy. Ro-
zegrano także trzy pojedynki 
określane mianem „gminnych 
derbów”. Mecze Novi z  Iskrą 
oraz Gromu z Novi zakończy-
ły się wynikiem 1:1, zaś w star-
ciu zespołów z  Mogielnicy 
i  Zgłobnia, Iskra triumfowała 
2:0.

Iskra Zgłobień: 9. miej-
sce, 22 punkty, 6 zwycięstw, 
4 remisy, 6 porażek, bilans 
bramek: 41-23

Novi Nosówka: 10. miej-
sce, 20 punktów, 5 zwycięstw, 

5 remisów, 6 porażek, bilans 
bramek: 31-34

Grom Mogielnica: 13. 
miejsce, 14 punktów, 4 zwy-
cięstwa, 2 remisy, 10 porażek, 
bilans bramek: 15-40

W  rozgrywkach B-klasy 
uczestniczy drużyna Płomy-
ka Lutoryż. Ekipa ta jesienią 
rozegrała 10 pojedynków, no-
tując w  nich trzy zwycięstwa 
i  dwa remisy, co daje aktual-
nie 8. miejsce w  tabeli. Strata 
do premiowanej awansem 
drugiej lokaty wynosi osiem 
punktów. Najwyższe zwycię-
stwo Płomyk odniósł w  star-
ciu z Orłami Pstrągówka, które 
zakończyło się rezultatem 8:1.

Bilans Płomyka Lutoryż 
w  rozgrywkach B-klasy: 8. 
miejsce, 11 punktów, 3 zwy-
cięstwa, 2 remisy, 6 porażek, 
bilans bramek: 21-22

UM, fot. Fotografia Robert 
Skalski, Iskra Zgłobień, 

 facebook.com/podkarpacka-
pilkanozna
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Justyna Haba i Andrzej Grzebyk walczyli  
na gali KSW 56

Mieszkańcy Gminy Ju-
styna Haba z  Boguchwa-
ły oraz Andrzej Grzebyk 
z  Racławówki walczyli 
podczas 56. Gali KSW. 

Dla Justyny Haby była to 
pierwsza walka w ramach tej 
federacji. Boguchwalanka 
ma za sobą udany debiut, 
bowiem pokonała na punk-
ty Karolinę Owczarz, a przy 

wydawaniu werdyktu sę-
dziowie byli jednomyślni. 
Końcem listopada zawod-
niczka była gościem Bur-
mistrza Boguchwały, który 
w  imieniu władz samorzą-
dowych oraz całej społecz-
ności Gminy Boguchwała 
przekazał list gratulacyjny 
oraz życzenia kolejnych suk-
cesów na sportowych are-

nach.
Gala KSW nie była 

szczęśliwa dla Andrze-
ja Grzebyka. Pochodzący 
z  Racławówki zawodnik już 
w  pierwszej minucie walki 
z  Litwinem Mariusem Za-
romskisem doznał złama-
nia nogi. Mimo wszystko 
walczył bardzo ambitnie 
i  wytrwał niemal do końca 

rundy, jednak później sędzia 
ringowy przerwał pojedy-
nek. Mimo tego Grzebyk ze-
brał wiele pochlebnych opi-
nii za pokazany charakter. 
Pozostaje życzyć zawodni-
kowi szybkiego powrotu do 
zdrowia i do oktagonu. 

UM

7-latek z Boguchwały układa kostkę  
rubika w mniej niż 30 sekund

Mieszkaniec Boguchwały Filip 
Wiącek został wicemistrzem Polski 
w układaniu kostki rubika w katego-
rii do lat 8. Zawody w  speedcubin-
gu, jak jest nazywana ta dziedzina 
sportu, odbyły się od w dniach 14-22 
listopada. 

7-letni Filip, uczeń Szkoły Pod-
stawowej im. gen. Stanisława Maczka 
w Boguchwale, potrafi układać kostkę 
w  mniej niż 30 sekund. Podczas tur-
nieju mistrzowskiego osiągnął średni 
czas z  pięciu ułożeń wynoszący 23 

sekundy. Wystarczyło to na zdobycie 
drugiego miejsca, a  trzeba przyznać, 
że tegoroczny poziom zawodów był 
znacznie wyższy niż przed rokiem, 
gdzie zwycięzca tej kategorii wiekowej 
uzyskał średni czas 47,78 sekund. 

Filipowi gratulujemy bardzo do-
brego wyniku i życzymy dalszego roz-
woju swojej pasji, a  także kolejnych 
sukcesów. 

źródło: nowiny24.pl,  
fot. Damian Wiącek 
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