
1 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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PPookkaazzyy ccyyrrkkoowwee ii ooggnniiaa

DNIGMINY
BOGUCHWAŁA

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
ORAZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
W BOGUCHWALE
ZAPRASZAJĄ NA

RYNEK MIEJSKI

13:00 Gra Miejska po mieście Boguchwała
15:00 Koncert uczestnikówwarsztatówwokalnych MCK
16:00 Podsumowanie i wręczenie nagród gry miejskiej
16:30 Koncert Dominiki Kobiałka z The Voice of Poland
17:30 Pokaz Cyrkowy wwykonaniu Teatru Los Fuegos

1188::0000 KKoonncceerrtt RRookkssaannyyWWęęggiieell
19:30 Rozstrzygnięcie III edycji konkursu plastycznego
„Pocztówka z Boguchwały”
2200::0000 KKoonncceerrtt ZZeessppoołłuu DDOOCC..

21:30 – 24:00 Zabawa pod chmurką
21:00 Pokaz ognia wwykonaniu Teatru Los Fuegos

Między koncertami :
Pokazy Strong Man i konkursy dla publiczności

12 czerwca - niedziela

11-12
2022

CZERWCA

17:00 Uroczysta konferencja
otwierająca Dni Gminy Boguchwała
18:00 Koncert „W rytmie tanga”
chóru Deo Gloria z Boguchwały
1188::3300 KKoonncceerrtt „„SSzzttuukkii PPiięękknnee””
KKwwaarrtteettuu OObbsseessssiioonn
2200::0000 -- 2244::0000 DDyysskkootteekkaa ppoodd ggwwiiaazzddaammii

11 czerwca - sobota

Atrakcje towarzyszące:
Darmowa strefa dmuchańców,

Kiermasz książki przeczytanej i stoisko
promocyjne Gminnej Biblioteki Publicznej

w Boguchwale, Pokazy sprzętu pożarniczego,
Animacje i sztuki cyrkowe,

Zlot motocykli Stowarzyszenia Pasjonatów
Motoryzacji Dawnej "Pęknięta Szprycha",

Pokaz taneczny cheerleaderek,
Bezkolizyjni - czyli bezpieczni
Stoiska promocyjne:

Klub Przedsiębiorców Gminy Boguchwała,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

"Trygon - rozwój i innowacja",
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury
Zespół Pieśni i Tańca Kompanija
w Boguchwale - prezentacja

jadła regionalnego

WWyyssttaawwaa mmaallaarrssttwwaa --
PPlleenneerryy BBoogguucchhwwaałłaa
22001100--22002200

Stoisko z jadłem regionalnym finansowanym
przez LGD „ Trygon-Rozwój i Innowacja”

9:00 - 12:00 Akcja KREW
- mobilny punkt poboru krwi
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Stowarzyszenie Krzewienia Kultury
Zespół Pieśni i Tańca Kompanija
w Boguchwale - prezentacja

jadła regionalnego

WWyyssttaawwaa mmaallaarrssttwwaa --
PPlleenneerryy BBoogguucchhwwaałłaa
22001100--22002200

Stoisko z jadłem regionalnym finansowanym
przez LGD „ Trygon-Rozwój i Innowacja”

9:00 - 12:00 Akcja KREW
- mobilny punkt poboru krwi
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• XIX edycja Tygodnia Bibliotek za nami ................. str. 23
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Kalendarz imprez –  
czerwiec - wrzesień 2022 

  11-12.06 – Boguchwała Ry-
nek Miejski - Dni Gminy 
Boguchwała

  25-26.06 - Boguchwała - Dni 
Otwartych Drzwi PODR

  25.06 – Kielanówka Piknik 
Rodzinny

  03.07 – Nosówka stadion – 
Turniej Sołectw

  24.07 – Mogielnica stadion – 
finały Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Boguchwały w Piłce 
Nożnej, piknik rodzinny

  05-07.08 – Niechobrz Park 
Linowy Leśny Tabor – Grasz 
Bór Festiwal 

  13.08 – Boguchwała MCK, 
wernisaż XVIII Ogólnopol-
skiego Pleneru Malarskiego 
Boguchwała 2022

  15.08 – Niechobrz stadion – 
Dożynki Gminne

  20.08 – Zarzecze, teren rekre-
acyjny – piknik rodzinny

  27.08 – Wola Zgłobieńska – 
piknik rodzinny

  27.08 – Lutoryż – piknik 
rodzinny

  28.08 – Boguchwała – Piknik 
Rodzinny Osiedla Boguchwała

  03.09 – Boguchwała GBP – Na-
rodowe Czytanie „Ballad i ro-
mansów” Adama Mickiewicza 

  04.09 – Boguchwała Ry-
nek Miejski – VII Bieg „Bo-
guchwała Wisłoczysko”

  04.09 – Boguchwała Rynek 
Miejski – Festiwal „Smaki 
Jesieni”

  11.09 – Zgłobień – Jubileusz 
100-lecia OSP Zgłobień, pik-
niki rodzinny, Festiwal „Na-
lepa Fest”

  18.09 – Mogielnica stadion – 
XII Wyścig MTB Boguchwała

  18.09 – Boguchwała MCK – 
Gminny Dzień Seniora

W związku z panującą suszą i bardzo dużym rozbiorem wody, Go-
spodarka Komunalna Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców Gminy 
Boguchwała o oszczędne i rozsądne wykorzystywanie wody prze-
znaczonej do spożycia. 
W szczególności należy zaprzestać wykorzystania wody na cele nie-
związane z potrzebami sanitarno-bytowymi np.:

•	 cele rekreacyjne, napełniania basenów,
•	 podlewanie i zraszanie trawników i ogrodów warzywnych,
•	 mycie kostki brukowej, pojazdów, fasad budynków.

Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić okresowe problemy z do-
stawą wody o odpowiednim ciśnieniu lub czasowe wyłączenia wody.

GOKOM

Apel o oszczędne korzystanie z 
wody przeznaczonej do spożycia
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Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania  
dla Burmistrza Boguchwały

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale koncentrowała się na pod-
sumowaniu działań gminy zrealizowa-
nych w 2021 r. Rada, po zapoznaniu 
się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Boguchwała oraz opi-
nią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie, zdecydowała jednogłośnie 
o udzieleniu Burmistrzowi Boguchwały 
Wiesławowi Kąkolowi absolutorium.

Radni pochylili się również nad „Ra-
portem o stanie Gminy Boguchwała za 
2021 rok”. Raport to opracowanie będą-
ce podsumowaniem działalności władz 
samorządowych, zawiera m.in. informa-
cje o finansach gminy, realizacji uchwał, 
programów i planów, dane o ładzie prze-
strzennym, środowisku, stanie realiza-
cji działań społecznych, czy informacje 
o najważniejszych inwestycjach w 2021 
r. Radni również jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi wotum zaufania.

Jak podkreślał w raporcie Burmistrz 
Boguchwały: już trzeci rok z kolei wy-
konanie budżetu kończymy z nadwyżką 
finansową. To oznacza, że jest możliwy 
szybki rozwój gminy bez jej nadmierne-
go zadłużania. Co więcej wygenerowana 
nadwyżka za 2021 r. pozwoliła na spła-
tę części zadłużenia gminy, a co za tym 
idzie zwiększenie możliwości finanso-
wych, a także obniżenie kosztów obsługi 
długu. To ważne kwestie, z jednej strony 
w kontekście rozpoczynającej się nowej 
perspektywy finansowej w UE i koniecz-
ności powiązania środków zewnętrznych 
ze środkami własnymi, a z drugiej strony 
rosnących gwałtownie stóp procentowych, 
a więc wysokich odsetek od zadłużenia.

Budżet gminy został wykonany 
w ponad 107% po stronie przychodów 
oraz w ponad 93% po stronie wydatków. 
Zrealizowana została znakomita więk-
szość założonych celów inwestycyjnych. 
Zakończyła się rozbudowa SP w Woli 
Zgłobieńskiej, budowa Remizy w Zarze-

czu oraz przebudowa remizy oraz Cen-
trum Rozwoju Społecznego w Boguchwa-
le. Rozpoczęła się budowa zjazdu z trasy 
S19, a także budowa żłobko-przedszkola 
w Kielanówce. W ramach rozbudowy in-
frastruktury sportowej wykonane zostały 
boiska wielofunkcyjne w Mogielnicy i Lu-
toryżu. W większości szkół przeprowa-
dzano też prace remontowe i przebudowy. 
W ramach modernizacji infrastruktury 
ośrodków kultury wykonano przebudowę 
dachu DK w Nosówce oraz budowę par-
kingu przy DK w Zgłobniu – etap I. Na-
stąpił również kolejny etap przebudowy 
Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Na za-
dania związane z inwestycjami drogowy-
mi wydaliśmy prawie 3,4 mln zł realizując 
30 zadań na terenie całej gminy. Wyko-
naliśmy też 28 odcinków oświetlenia dro-
gowego za kwotę 760 tys. zł (150 lamp). 
Prowadzone były prace nad rozbudową 
i modernizacją sieci wodno-kanalizacyj-
nych zarówno przez gminę, jak i spółkę 
GOKOM na łączną kwotę ponad 770 tys. 
zł. Łącznie wydatki na inwestycje wynio-
sły w 2021 r. ponad 23 mln zł.

Rozwój naszej gminy został już w za-
powiedziach przedwyborczych oparty na 
wspieraniu mieszkalnictwa jedno- i wie-
lorodzinnego, a także przedsiębiorczości. 
Również w 2021 r. realizowaliśmy te cele. 
Rozpatrzyliśmy 350 wniosków o wydanie 
warunków zabudowy oraz 129 wnio-
sków o wydanie decyzji lokalizacji celu 
publicznego, głównie w zakresie zgód na 
uzbrojenie terenu w media. Kolejnych 
170 budynków zostało podłączonych do 
sieci wodociągowej (łącznie 5 860 umów) 
i 201 do kanalizacji sanitarnej (łącznie 5 
361 umów). Dzisiaj Gmina Boguchwała 
jest atrakcyjną lokalizacją dla osób pra-
gnących wybudować swój dom. Wspiera-
my również budownictwo wielorodzinne. 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Boguchwale oddało do użytku kolejny 
blok z 20 mieszkaniami i rozpoczęło bu-
dowę bloku z 48 mieszkaniami. Zapro-
jektowano kolejne 2 budynki na łącznie 
49 lokali mieszkalnych i 6 użytkowych. 
Ich budowa rozpocznie się w 2022 r. 
Gmina Boguchwała jest też udziałow-
cem spółki Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa SIM Podkarpacie. Spółka ta 
ma docelowo wybudować w Boguchwale 
ponad 900 mieszkań w atrakcyjnej fi-
nansowo formule wynajmu. W 2021 r. 
spółka została dofinansowana kwotą 3 
mln zł z budżetu gminy, które to środki 
wcześniej Gmina Boguchwała pozyskała 
z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa. 

Ważnym obszarem działalności 
Gminy jest oświata. W 2021 r. do przed-
szkoli na terenie gminy uczęszczało 960 
dzieci – zapewniono opiekę wszystkim 
potrzebującym. Do szkół podstawowych 
1 611 uczniów (o 43 więcej niż w ubie-
głym roku). W Liceum Ogólnokształcą-
cym uczyło się 187 uczniów (o 42 wię-
cej niż w ubiegłym roku). Wydatki na 
oświatę wyniosły 32,3 mln zł czyli prawie 
30% budżetu gminy.  W obecnej kaden-
cji staramy się podnosić jakość edukacji 
poprzez inwestycje w zaplecze lokalo-
we i wyposażenie szkół, ale też w ja-
kość kadr. Zarówno wyniki egzaminów 
ósmoklasistów jak i maturalne wskazują, 
że nasze szkoły prowadzą naukę na bar-
dzo dobrym poziomie. Ponadto Gmina 
obejmuje opieką żłobkową 131 dzieci. 

Działalność gminy to również inwe-
stycje o charakterze społecznym. Swoim 
działaniem wspieramy całą sferę kultu-
ry z Ośrodkami Kultury i Biblioteką na 
czele. W 2021 r. wydatkowaliśmy 3,3 
mln zł. Były to środki przeznaczone na 
bieżące funkcjonowanie instytucji kul-
tury w tym: zajęcia stałe, prowadzenie 
zespołów artystycznych, wydarzenia kul-
turalne. Ośrodki Kultury oraz Biblioteka 
zrealizowały ponad 60 form zajęć stałych 
a także 172 wydarzenia o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. 
Ośrodki Kultury wspierają działalność 
17 zespołów artystycznych.

Pełny tekst raportu dostępny na 
stronie: bip.boguchwala.pl

UM
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Kolejne fundusze dla Gminy Boguchwała
W ramach drugiej edycji Rządowe-

go Programu Inwestycji Strategicznych 
naszej gminie przyznano 11 332 500 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na prze-
budowę i remont dróg na terenie Gminy 
Boguchwała, przebudowę, rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Boguchwała oraz remont i prze-
budowę Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kró-
la Władysława Jagiełły w Niechobrzu.

Są to kolejne środki, które trafiły do 
Gminy Boguchwała. W ramach pierw-
szej edycji naboru Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych Gmina Boguchwała 
otrzymała 8  075 000 zł, przeznaczone 
na budowę nowego żłobka i przedszkola 
w Boguchwale.

Wcześniej do Gminy Boguchwa-
ła trafiło ponad 3 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, które 
zostały przeznaczone na dofinanso-
wanie inwestycji przy domach kultury 
w Zgłobniu i Nosówce, Szkole Podsta-
wowej w Woli Zgłobieńskiej, remizie 

OSP Zarzecze oraz na przebudowie 
dróg i oświetlenia. Kolejna pula środ-
ków w wysokości 2 500 000 zł została 
przeznaczona na trwającą budowę żłob-
koprzedszkola w Kielanówce. Będzie to 
trzykondygnacyjny obiekt, pomieszcze-
nia na parterze przeznaczone zostaną 
na funkcjonowanie żłobka, na pierw-
szym piętrze działać będzie przedszko-
le, a poziom -1 stanowił będzie zaple-
cze kuchenno-magazynowe. Docelowo 
obiekt będzie dysponował miejscem 
dla 50 dzieci w żłobku oraz 75 dzieci 
w przedszkolu.

UM, 
fot. UM, PUW

III Dzień Pola PODR
5 czerwca 2022 r. na terenie pola 
doświadczalnego przy ul. Tech-
nicznej w Boguchwale odbył się 
„III Dzień Pola” organizowany 
przez Podkarpacki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego.

Uroczystego otwarcia wydarzenia 
dokonała Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart. Wśród obecnych gości zna-
leźli się również posłowie Kazimierz 
Gołojuch i Fryderyk Kapinos, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Jerzy Borcz, Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackie-
go  Stanisław Kruczek, Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol oraz dyrek-
torzy i prezesi instytucji związanych ze 
wspieraniem rozwoju rolnictwa.

Dzień Pola to wyjątkowe wyda-
rzenie w skali województwa, mające 
na celu przede wszystkim zaprezento-
wanie działalności pola doświadczal-
nego oraz dorobku polskiej hodowli 
roślin, a także osiągnieć instytutów 
naukowych, uczelni i podmiotów ob-
sługujących rolników. W trakcie im-

prezy odwiedzający mogli zapoznać 
się z prowadzonymi na powierzchni 
18 ha doświadczeniami (1000 pole-
tek) z wieloma gatunkami i odmiana-
mi roślin rolniczych m.in. kukurydzą, 
słonecznikiem, soją, konopiami włók-
nistymi, rzepakiem, ziemniakami,  
zbożami  ozimymi i jarymi oraz kolek-
cją ziół, roślin przyprawowych i mio-
dodajnych, klonów wierzby energe-
tycznej, a także dawnymi odmianami 
drzew owocowych w ramach prowa-
dzonego sadu tradycyjnego.

Zaprezentowane zostały również 
najnowocześniejsze maszyn rolnicze, 
innowacyjne systemy nawadniania 
wykorzystywane w rolnictwie i ogrod-
nictwie. Ponadto odbyły się liczne 
pokazy i warsztaty  prezentujące naj-
nowsze rozwiązaniami mechanizacyj-
ne w produkcji roślinnej m.in. z wy-
korzystaniem bezzałogowych statków 
powietrznych oraz pokaz sprzętu 
pszczelarskiego wykorzystywanego 
w nowoczesnej gospodarce pasiecznej.

PODR / UM
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Gminne Obchody Dnia Strażaka
 1 maja 2022 r. w Zarzeczu odbyły się Gminne Obchody 
Dnia Strażaka. Strażackie święto połączone było z otwar-
ciem nowej remizy strażackiej.

Uroczystości zainaugurowała msza św. w kościele Mat-
ki Bożej Kościoła w Zarzeczu. Następnie strażackie poczty 
sztandarowe przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy 
Boguchwała z Mogielnicy uroczyście przemaszerowały pod 
budynek remizy.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych gminy na czele z Burmistrzem Boguchwa-
ły Wiesławem Kąkolem i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Piotrem Pustelnym, st. bryg. Daniel Dryniak - Zastępca Pod-
karpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. To-
masz Baran - Komendant Miejski PSP w Rzeszowie, Poseł na 
Sejm Zbigniew Chmielowiec, Radny Sejmiku Województwa 
Karol Ożóg, przedstawiciele powiatu rzeszowskiego, poczty 
sztandarowe jednostek straży z terenu gminy i mieszkańcy.

Przedstawiciele OSP w swoich przemówieniach podzię-
kowali władzom samorządowym gminy oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do budowy obiektu. Ponad-
to strażacy z Zarzecza otrzymali akt włączenia jednostki do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nie zabrakło 
upominków ufundowanych przez Gminę Boguchwała dla 
każdej jednostki.
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Nowa remiza posiada dwie kondygnacje 
i powierzchnię zabudowy 265,65 m2. Budynek 
posiada dwa stanowiska garażowe na wozy 
strażackie, zaplecze strażackie, tj. sanitariaty, 
szatnię, magazyny, dyżurkę oraz część admi-
nistracyjno-biurową, zawierającą biura oraz 
pomieszczenie socjalne. Wykonane zostały 
miejsca postojowe, chodnika  i dojazd  oraz 
oświetlenie terenu. Całkowity koszt budowy 
remizy to ponad 1,4 mln zł. Inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
895 000 zł. Pozostałe środki pochodziły z bu-
dżetu gminy.

UM
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Wsparcie dla zrujnowanego przez wojnę  
Trościańca

W boguchwalskim Spichlerzu odby-
ło się spotkanie z merem ukraińskiego 
Trościanca Jurim Bową. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele samorzą-
dów, które wspólnie udzieliły pomocy 
zniszczonemu przez działania wojenne 
miastu - Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol, Burmistrz Gminy Kożu-
chów Paweł Jagasek, zastępca starosty 
Bystrice nad Pernstejnem Martin Horak 
z Czech, a także Wojewoda Podkarpac-
ki Ewa Leniart. 

Mer Juri Bowa podziękował za 
udzieloną pomoc oraz opowiedział 
o realiach życia podczas ponad trzyty-

godniowej okupacji wojsk rosyjskich. 
Podziękowania trafiły także do straża-
ków ochotników, instytucji, firm oraz 
wszystkich mieszkańców, którzy jako 
pierwsi, spontanicznie włączyli się 
w pomoc walczącej Ukrainie. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli film 
i fotografie obrazujące jak wygląda 
obecnie miasto partnerskie Boguchwa-
ły, po tym jak 31 dni okupowały go woj-
ska rosyjskie. 20-tysięczne miasto, które 
było ukraińskim liderem pod wzglę-
dem tempa dynamiki rozwoju Rosjanie 
praktycznie zrównali z ziemią. Zde-
wastowana została infrastruktura pu-

bliczna, szpital, dworzec, osiedla, skle-
py i miejsca pracy. Władze Trościańca 
udokumentowały również przypadki 
ofiar okupantów.

Ukraińcom natychmiast pospie-
szyli Polacy i Czesi, a pomoc była ko-
ordynowana przez lokalne samorządy. 
Jedzenie, ubrania, lekarstwa, sprzęt dla 
żołnierzy, a nawet samochody. Mer 
ukraińskiego Trościańca prosił również 
o wyrozumiałość dla uchodźców, wśród 
których są różni ludzie - nie tylko matki 
z dziećmi wymagające natychmiasto-
wego wsparcia. Bez waszej pomocy nie 
dalibyśmy rady - podkreślał Jurij Bowa.

Inwestycje 2022
W ostatnim czasie zakończyły się 

inwestycje planowane do wykonania w 
bieżącym roku. Oddane do użytku zo-
stały kolejne odcinki dróg w Woli Zgło-
bieńskiej, Zgłobniu oraz Niechobrzu. 
Ponadto dobiegają prace przy budowie 
boisk wielofunkcyjnych przy szkołach 
w Zgłobniu i Kielanówce.

Zakończone inwestycje:
  budowa drogi nr 151 311R Zgło-

bień-Wola Zgłobieńska - 258 000 zł
  parking przy kościele w Zgłobniu 

– 36 000 zł
  przebudowa drogi na działkach nr 

764, 722 w Woli Zgłobieńskiej - 
108 000 zł

  przebudowa drogi nr 1685 w Woli 
Zgłobieńskiej - 17 000 zł

  przebudowa drogi nr 151302R w 
Woli Zgłobieńskiej - 35 000 zł

  remont 200 m drogi Górny Go-
ścińczyk w Niechobrzu - 45 000 zł

UM
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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Zaproszenie do udziału w konsultacjach  
społecznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 125.2022 
Burmistrza Boguchwały z dnia 25 maja 
2022 r. ogłoszone zostają konsultacje spo-
łeczne. Przedmiotem konsultacji jest pro-
jekt Strategii Rozwoju Gminy Boguchwa-
ła na lata 2022-2030, w którym wskazano 
kierunki oraz cele strategiczne określające 
rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsul-
tacjom z m.in. sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami 
społecznymi i gospodarczymi, a także 
mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisa-
mi ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie 
mieszkańcom oraz pozostałym intere-
sariuszom, złożenie uwag dotyczących 
projektu dokumentu. Przesłane uwagi 

pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, 
a dzięki temu wprowadzenie do doku-
mentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału 
i składania opinii oraz uwag w formie 
pisemnej oraz za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej.
Uwagi i opinie do projektu Strategii 
można składać do dnia 29 czerwca 
2022 r. w następujący sposób:
1. pisemnie za pomocą formularza 

opublikowanego na stronie inter-
netowej gminy www.boguchwala.pl 
wraz z projektem strategii:

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bo-
guchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 
Boguchwała poprzez wrzucenie ich 
do specjalnego pojemnika umiesz-
czonego w holu na parterze urzędu.

  pocztą na adres Urzędu Miejskiego 

w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 
36-040 Boguchwała (decyduje data 
wpływu do Urzędu),

2. elektronicznie w następujący sposób:
  poprzez elektroniczny formularz 

konsultacji społecznych (SWIG DP) 
https://ankieta.deltapartner.org.pl/
konsultacje_sr_boguchwala

  poprzez system ePUAP, adres skryt-
ki Urzędu Miejskiego w Boguchwale, 
e-PUAP: /2242oihwmt/SkrytkaESP(de-
cyduje data wpływu do Urzędu),

  za pomocą poczty elektronicznej, na 
adres: um@boguchwala.pl

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do 
przesłanych uwag zostanie udostępnio-
ne na stronie internetowej gminy, nie 
później niż w ciągu 30 dni od dnia za-
kończenia konsultacji.

UM

Podpisana umowa na dostawę 
i montaż kotłów gazowych

31 maja 2022 r. w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalengo, przy udziale 
wykonawcy Flexipower Group i przed-
stawicieli Zarządu Stowarzyszenia ROF 
została podpisana umowa na realizację 
zadania pn. Dostawa i montaż urzą-
dzeń grzewczych w ramach projek-

tu „Wymiana źródeł ciepła na terenie 
ROF” - kotły gazowe.

Zamówienie na dostawę i montaż 
kotłów gazowych kondensacyjnych 
obejmuje ponad 1 300 budynków jed-
no- i wielorodzinnych z terenu 10 gmin 
należących do Stowarzyszenia ROF: 
Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, 
Głogowa Małopolskiego, Krasnego, 
Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, 
Trzebowniska i Tyczyna zapewniając 
mieszkańcom dostęp do nowych, eko-
logicznych źródeł ciepła i w sposób 
znaczący przyczyni się do poprawy 
jakości powietrza na terenie Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt „Wymiana źródeł cie-
pła na terenie ROF”, finansowany ze 
środków RPO WP na lata 2014-2020, 
ma na celu ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, moderni-
zację źródeł ciepła oraz zwiększenie 
liczby gospodarstw korzystających 
z niskoemisyjnych źródeł ciepła.

ROF

Współpraca 
gminy  

i Uniwersytetu  
Rzeszowskiego

Gmina Boguchwała we współpracy 
z Uniwersytetem Rzeszowskim zorga-
nizuje praktyki dla studentów. Dzięki 
porozumieniu zawartemu przez Bur-
mistrza Boguchwały Wiesława Kąkola 
i Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych 
UR dr hab. Renatę Świrgoń-Skok oraz 
Kierownika Zakładu Nauki o Admi-
nistracji dr hab. prof. UR Agatę Bar-
czewską-Dziobek, 20 studentów kie-
runku administracja odbędzie praktyki 
w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

UM
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Jubileusz 25-lecia chóru parafialnego  
„Gaudium” z Mogielnicy

Czas szybko biegnie, na co dzień nie 
zauważamy jego upływu i najczęściej 
przy rocznicowych uroczystościach ro-
dzinnych, lokalnych, czy państwowych 
orientujemy się, że to już 5, 10, 15, 20 
i więcej lat minęło. Wtedy zatrzymuje-
my się myślami nad tym co było, co się 
wydarzyło, co się zmieniło, co się udało 
lub co można było zrobić lepiej.

Ten artykuł chcę poświęcić nasze-
mu chórowi parafialnemu „Gaudium” 
z Mogielnicy, który w tym roku świętu-
je 25-lecie swej pracy. Święty Augustyn 
powiedział: „Kto dobrze śpiewa dwa razy 
się modli”, a więc przez ten czas człon-
kowie chóru tej śpiewanej modlitwy dali 

nam dość sporo, a ćwierć wieku to dla 
każdego człowieka już znaczny kawałek 
życia. Chór swoją rocznicę świętował 
24 kwietnia, uczestnicząc w uroczystej 
mszy świętej i dając po jej zakończeniu 
koncert dla mieszkańców wsi i przyby-
łych gości. Obok szanownego Jubilata 
udział w koncercie wzięły jeszcze dwa 
zaprzyjaźnione chóry, a mianowicie 
„Deo Gloria” z Boguchwały i „Benedic-
tus” z Czudca.

Ale z racji jubileuszu czas wrócić do 
przeszłości i do początków chóru. Ini-
cjatorem jego powstania w roku 1997 
był młody organista i zarazem para-
fianin – Piotr Kłęk, a przyjęcie nazwy 
„Gaudium” adekwatnie odzwierciedlało 
istotę powstania grupy. Ta forma aktyw-
ności życia parafialnego miała dawać 
radość i przyjemność ze śpiewania za-
równo słuchającym, jak i wykonawcom.

Chór uświetniał różne rocznice 
i okazje zarówno kościelne, państwo-
we, lokalne i obrzędowe. Przypomnę 
niektóre z nich. I tak, zaczynając od 
życia parafialnego, to obecny był pod-
czas każdej pasterki i wielkanocnej 
rezurekcji dostosowując swój reper-
tuar do okoliczności. Uczestniczył 
też w niejednym nabożeństwie fatim-
skim, odprawianym u nas od maja do 
października, z racji posiadanej cen-
nej figurki Matki Boskiej Fatimskiej.  
3 Maja to święto ku czci Matki Boskiej 
Królowej Polski i rocznica pierwszej 
polskiej Konstytucji, 11 listopada jest 
dniem naszej niepodległości i wówczas 
też mogliśmy usłyszeć stosowne pieśni 
w wykonaniu „Gaudium”. Szczególnie 
podniosłe są rocznice „okrągłe”, a taką 
niewątpliwie było stulecie niepodległo-
ści obchodzone w roku 2018. Z tej oka-
zji odbył się uroczysty koncert w Bo-
guchwale, w którym mogielnicki chór 
śpiewał wspólnie z boguchwalskim.

Co jakiś czas mieliśmy też rocznice 
tylko naszej mogielnickiej społeczno-
ści. W roku 1998 komitet organiza-
cyjny przygotował obchody 50-lecia 
utworzenia samodzielnego sołectwa. 
Rozpoczęte zostały mszą świętą, a dal-
szą część stanowił program słowno-
-muzyczny uczniów szkoły, do które-

go włączone były pieśni w wykonaniu 
naszego chóru. To był pierwszy występ, 
który zaprezentował zespół szerszej 
publiczności, nie tylko mogielnickiej.  
W 2005 roku mieliśmy również dużą 
środowiskową uroczystość związaną 
z nadaniem szkole imienia Jana Pawła 
II, na którą przybył przedstawiciel Wa-
tykanu i zarazem nasz rodak, jezuita 
ojciec Czesław Drążek.

Chór „Gaudium” uczestniczył 
w licznych przeglądach chórów, często 
wspólnie z boguchwalskim „Deo Glo-
ria” i zdobywał nagrody. W 2005 roku 
obydwie grupy wyjechały do Ołomuńca 
w Czechach na Międzynarodowy Festi-

KRONIKA
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wal Chórów. Profesjonalne przygoto-
wanie zaowocowało zdobyciem dwóch 
brązowych medali w kategorii kościel-
nej i patriotycznej. Od tego właśnie wy-
darzenia współpraca z „Deo Gloria” sta-
ła się normą. Obydwa chóry trzykrotnie 
wyjeżdżały do Bułgarii na Międzyna-
rodowy Festiwal Zespołów i Chórów 
„Balkan Folk Fest”. Nasi chórzyści mają 
za sobą nagranie dwóch płyt dla Telewi-
zji Rzeszów, w roku 2000 były to Pieśni 
Maryjne, a rok później kolędy.

Cykliczne koncerty są też możliwo-
ścią do prezentacji repertuaru i umie-
jętności wokalnych. Styczeń jest czasem 
kolędowania, dlatego też miejsce mają 
występy zespołu w kościele parafialnym  
Boguchwale, w Czudcu, w naszym, czy 
też w „Mogielnickim kolędowaniu” 
organizowanym przez naszą placówkę 
oświatową.

Ale przybliżmy troszkę naszych chó-
rzystów, bo choć tworzą portret zbioro-
wy, to każdy z nich to osobna jednostka 
i inna osobowość. To przede wszystkim 
amatorzy lubiący śpiew, znajdujący 
w nim zadowolenie, zaspokojenie  war-
tości estetycznych i odskocznię od co-
dziennego życia. Patrząc na wykony-
wane zawody to osoby różnych profesji, 
często zajmujący wysokie i kierownicze 
stanowiska, na stan cywilny to żonaci 
i stanu wolnego, a zaglądając w metryki 
to ludzie bardzo młodzi, w wieku śred-
nim i emeryci w sile wieku. Rozpię-
tość wiekowa jest już znaczna, bo sięga 
poza 30 lat. Podstawą porozumienia dla 
wszystkich jest muzyka i śpiew. Praca 
w chórze dla niektórych stała się tradycją 
rodzinną i międzypokoleniową. W chó-
rze śpiewają rodzice, dzieci, dziadkowie 
i wnuki, czego przykładem jest rodzina 
Kłęków i Moszkowiczów. Coraz wię-
cej osób młodego pokolenia ma choćby 
podstawowe przygotowanie muzyczne, 
potrafi czytać nuty i grać na wybranym 
instrumencie, co dodatkowo  podnosi 
poziom i walory muzyczne zespołu.

Dyrygenci prowadzący chór to oso-
by profesjonalnie przygotowane, bo ma-
jące wyższe wykształcenie muzyczne. 
Najdłużej zespół prowadził Mieczysław 
Biały – nauczyciel akademicki Uni-
wersytetu Rzeszowskiego i były to lata 
2002-2019. W przypadku Piotra Kłę-
ka - absolwenta wspomnianej uczelni 
na wydziale muzyki, historia zatoczyła 
małe koło. To on rozpoczynał prawie 

pięcioletnią pracę z „Gaudium” od mo-
mentu założenia zespołu, aby po kilku-
nastoletniej przerwie powrócić do tej 
samej roli – dyrygenta i organisty.

Podczas występów chóru widzimy 
efekt finalny, a przecież nie byłoby go 
bez cotygodniowych spotkań na pró-
bach. Trzeba znaleźć czas na ćwiczenia 
wokalne przynajmniej dwie godziny 
i mieć dużo cierpliwości w powtarzaniu 
partii wokalnych.

Przez chór przewinęło się 75 osób. 
Byli tacy, którzy po jakimś czasie zrezy-
gnowali, zmienili stan cywilny i miejsce 
zamieszkania, ale i tacy, którzy odeszli 
na zawsze. Jedni nagle, drudzy po dłuż-
szej chorobie, ale każdy pozostawił tu 
cząstkę siebie. A byli to: Stefan Ciebiera 
i Stanisław Ziemniak śpiewający przez 
lata w chórze męskim w Niechobrzu, Ja-
cek Godek, Władysław Janowski, Mał-
gorzata Kwiek, Tadeusz Siorek, Danuta 
Błażej, Bożena Jamróz. Pocieszeniem 
jest, że do chóru zapisują się młodzi 
i uzupełniają opuszczone miejsca. 

Są i tacy, co wytrwale i nieprzerwa-
nie śpiewają od początku powstania 
chóru do dnia dzisiejszego, a mianowi-
cie: Bogumiła Jakubowicz, Anna Kłęk, 
Stanisław Kłęk, Alicja Moszkowicz, 
Tadeusz Moszkowicz, Grzegorz Ożóg 
i Andrzej Obuch. Co pięć lat wspólnie 
świętują swoją kolejną rocznicę, choć 
ten skład jest zawsze troszkę inny.

A w roku jubileuszu 25-lecia skład 
chóru pod dyrekcją Piotra Kłęka liczy 
29 osób i jest on następujący:

  soprany: Beata Abram, Bogumi-
ła Jakubowicz, Aleksandra Fluder, 
Małgorzata Łyszczarz, Alicja Mosz-
kowicz, Elżbieta Rup, Bożena Sień-
ko, Beata Szewczyk, Wiktoria Szo-
stek, Joanna Toczek;

  alty: Celina Bury, Renata Kilar, Bar-
bara Fałat, Anna Kłęk, Bożena Ko-
pacz, Małgorzata Materna, Beata 
Michalak, Paulina Michalak, Urszu-
la Worek;

  tenory: Stanisław Kłęk, Tadeusz 
Moszkowicz, Grzegorz Ożóg, Anto-
ni Ziobro;

  basy: Tomasz Fałat, Filip Kłęk, An-
drzej Obuch, Piotr Moszkowicz, 
Mirosław Szewczyk;
W jubileuszowym  spotkaniu  wiele 

słów uznania i gratulacji otrzymał chór 
od przedstawicieli władz lokalnych: 
Burmistrza Boguchwały Wiesława Ką-

kola, sołtysa wsi Marii Niedziałek, rad-
nego Mogielnicy Antoniego Ziobro, 
dyrektora SP im. Jana Pawła II Łukasza 
Bubicza, dyrektora Miejskiego Cen-
trum Kultury w Boguchwale Agnieszki 
Czarnik-Buż, radnej powiatu i zarazem 
dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Anny Wolskiej. Były pamiątkowe 
dyplomy, statuetki, kwiaty, no i chwile 
wzruszeń, zwłaszcza u chórzystów śpie-
wających od chwili powstania grupy. 
Członkowie chóru dostojnie prezento-
wali się w zasponsorowanych nowych, 
galowych strojach. Od wielu lat „Gau-
dium” prowadzi swoją działalność pod 
patronatem Lokalnego Ośrodka Kultu-
ry „Razem” w Niechobrzu.

Z racji jubileuszu Alicja Moszko-
wicz z mężem Tadeuszem przygotowali 
pamiątkowy folder będący podsumo-
waniem najważniejszych wydarzeń 
z działalności chóru, z którego i ja mo-
głam skorzystać pisząc ten materiał, za 
co serdecznie dziękuję. 

Myślę, że będę wyrazicielem uznania 
mieszkańców Mogielnicy i w związku 
z jubileuszem życzę wszystkim chórzy-
stom i dyrygentowi dużo zdrowia, wielu 
koncertów i nagród, a nam słuchaczom 
miłych wrażeń z chóralnego śpiewu.

Ewa Ziemba, 
fot. UM, LOK Razem

KRONIKA



12  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KRONIKA

Jan Mik - zapomniany bohaterski żołnierz  
września 1939 r., dowódca plutonu AK ze Zgłobnia

Urodził się 14 lutego 1903 r. w Zgłob-
niu, w rodzinie małorolnego chłopa 
Antoniego i Jadwigi z d. Bębenek. Po 
ukończeniu miejscowej szkoły podsta-
wowej, jako chłopak pracował doryw-
czo w miejscowym folwarku, kończąc 
równocześnie dwuletni kurs wyszkole-
nia PW. W 1924 r. został powołany do 
czynnej służby wojskowej w 17 pułku 
piechoty w Rzeszowie. Daje się poznać 
jako sumienny, obowiązkowy i zdyscy-
plinowany żołnierz. Pełnił obowiązki 
komendanta izby żołnierskiej.

Skierowany do szkoły podoficerskiej, 
kończy ją z wynikiem bardzo dobrym 
i jako strzelec skierowany do 2 kompanii 
I batalionu w charakterze instruktora. 
Awansowany do stopnia kaprala, a z chwi-
lą przejścia do rezerwy na stopień pluto-
nowego. Opuszcza wojsko na krótko. 
Wkrótce poprosił o przyjęcie do wojska 
jako podoficer nadterminowy. Później 
został podoficerem zawodowym.  Skiero-
wany do gminy Brzostek. Organizacyjnie 
podlegał pod Komendę w Dębicy. 

Z chwilą powstania w Rzeszowie 
Szkoły Podchorążych pełnił przez cały 
okres jej istnienia funkcję instrukto-
ra. Po przeniesieniu tej szkoły w 1935 
r. do Jarosławia Jan Mik został miano-
wany sierżantem. Pełnił nienagannie 
obowiązki szefa 2 kompanii. W 1938 r. 
odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi oraz medalem Za Zasługi w Służ-
bie Wojskowej. W tym samym roku 
awansowany do starszego sierżanta. 
Obowiązki te wykonywał aż do chwili 
wybuchu wojny. Jako szef 2 kompa-
nii dowodzonej przez por. Zygmunta 
Giegurzyńskiego skierowany na front 
walcząc w składzie 24 Dywizji Piecho-
ty, w ramach Armii „Karpaty”. Po roz-
biciu swej jednostki pod Tuchowem, 
przeszedł cały szlak bojowy aż do Kozic 
pod Lwowem. Tam I batalion otrzymał 
rozkaz wsparcia natarcia prowadzone-
go przez rozbitki 38 i 39 pułku piecho-
ty w kierunku na Rzęsnę Ruską. Mimo 
dużych strat i śmierci dowódcy II kom-
panii Zygmunta Giegurzyńskiego, bata-
lion został zmuszony do wycofania się 
do Kozic. Jan Mik został wyznaczony 
dowódcą kompanii strzeleckiej. Dzia-

łania wojenne zakończyły się dla niego 
w Brzuchowicach pod Lwowem. 

Na podstawie rozkazu dowódcy 
Armii gen. Kazimierza Soskowskiego 
żołnierze mogli małymi grupami prze-
dzierać się na południe w kierunku 
Rumunii, względnie udać się do miejsc 
stałego zamieszkania. Maszerująca na 
zachód grupa mjr Józefa Weisbacha 
w rejonie miejscowości Szkło dostała 
się do niemieckiej niewoli. W czasie 
tych walk Jan Mik był trzykrotnie ranny 
w dniu 18 września. W  jego prawej ręce 
utkwiły mu 3 pociski, a jeden w pra-
wej nodze. Był świadkiem śmierci jego 
dowódcy, wspomnianego już por. Zyg-
munta Giegurzyńskiego. To on, za po-
średnictwem miejscowej nauczycielki, 
wysłał powiadomienie o jego śmierci do 
rodziny mieszkającej we Lwowie. Dzię-
ki tej informacji został pochowany dwa 
dni później na miejscowym cmentarzu. 

Jan Mik jako ranny został skiero-
wany do szpitala we Lwowie, a następ-
nie do Sambora, Chyrowa i Husiaty-
nia.  Z chwilą zorganizowania przejścia 
przez San podleczony pieszo dostał się 
do Przemyśla, wraz z grupą 10 ucieki-
nierów. Pociągiem wiozącym rannych 
żołnierzy niemieckich szczęśliwie do-
tarł do Rzeszowa.  W domu znalazł się 
w październiku 1939 r. Szczęśliwie za-
staje żonę którą poślubił w 1926 r. i trój-
kę dzieci. Wkrótce zawieziono go do 

szpitala w Rzeszowie, gdzie usunięto mu 
dwa pociski. Trzeci pozostał w nim i no-
sił go przez całe swoje życie nie odczu-
wając bólu. Okupację spędził w rodzin-
nym domu. Nigdzie nie pracował. Już 
w 1941 r. został zwerbowany do pracy 
konspiracyjnej w podziemiu przez por. 
Mieczysława Wilka ps. „Alojzy”. Później 
podlegał bezpośrednio pod Władysła-
wa Oczosia. Jako żołnierz Armii Kra-
jowej otrzymał pseudonim „Brzostek”.  
Mianowany dowódcą plutonu na teren 
działania Rzeszów i  Staromieście. Oso-
biście werbował sobie zaufanych ludzi 
przyjmując od nich przysięgę na krzy-
żyk i różaniec, który zawsze nosił przy 
sobie. Sformował pluton, a następnie 
kompanię nr 22. 

Nie bał się żadnych trudności, a że 
cechowała go wybitna odwaga był kie-
rowany przez przełożonych do szczegól-
nie trudnych i odpowiedzialnych zadań. 
W latach 1942-1943 został przeniesiony 
do Zgłobnia i Woli Zgłobieńskiej, gdzie 
zorganizował kompanię wchodzącą 
w skład placówki nr 39,  późniejszej 80 
i 22a. Zostaje zdekonspirowany, musi 
się ukrywać. Podczas akcji „Burza” za-
jął z podwładnymi magazyny na terenie 
Rzeszowa, chroniąc przed grabieżą.  Or-
ganizował pomoc dla walczącej Warsza-
wy. Nie doszła ona do skutku z powodu 
zatrzymania ich i rozbrojenia przez So-
wietów pod Sokołowem. W nocy z 7 na 
8 października 1944 r. brał udział w akcji 
na rzeszowskie więzienie jako dowód-
ca jednego z oddziałów szturmowych. 
Za swoją wyjątkową działalność władze 
konspiracyjne awansowały go do stop-
nia podporucznika, a później z dniem  
2 stycznia 1944 r. do stopnia porucznika. 

W początkach okupacji sowiec-
kiej był dalej czynnym konspiratorem. 
Utrzymywał bliskie kontakty z Leopol-
dem Rząsą, który przed swoim areszto-
waniem w dowód szczególnego zaufania 
przekazał mu na przechowanie swoje 
archiwum. Po wyzwoleniu podjął pra-
cę w rzeszowskim magistracie, później 
w Komitecie Opieki Społecznej, a po 
jego rozwiązaniu w PSS w Rzeszowie. 
Nie skorzystał z amnestii. Nie chciał się 
ujawnić. Jego działalność zostaje jednak 
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dość szybko wykryta przez Urząd Bez-
pieczeństwa. W dniu 22 stycznia 1950 r. 
został aresztowany, pozostając przez pół 
roku w śledztwie. Osadzony w areszcie 
przy ul. Jagiellońskiej. Za działalność 
w ruchu oporu, udział w akcji na wię-
zienie oraz za pomoc członkom WiN 
otrzymał wyrok 15 lat więzienia, utratę 
praw publicznych i przepadek mienia. 
W wyniku kolejnych amnestii kara ta 
zostaje mu skrócona do 4 lat, którą od-
był w centralnym więzieniu we Wron-
kach i Potulinie. Z więzienia został 
zwolniony 24 stycznia 1954 r. 

Po wyjściu rozpoczął pracę w han-
dlu, jako kierownik różnych sklepów 
branżowych. Był dobrym i sumiennym 
pracownikiem. Po ukończeniu 65 lat 
życia udał się na emeryturę. Wkrótce 
musiał opuścić zajmowany dom przy ul. 
Łokietka 8, z powodu jego wyburzenia. 
Kupił działkę budowlaną w Boguchwale 
przy ul. Kopernika 55. Przez cztery lata 
budował dom, w którym zamieszkał 
wraz z rodziną swojej córki.

Za swoja wyjątkową działalność 
w Armii Krajowej, z wniosku Podkomi-

sji Historycznej przy ZBoWiD w War-
szawie, sporządzonym w 1970 r., za jego 
szczególną odwagę podczas walk fron-
towych we wrześniu 1939 r. oraz oku-
pacji hitlerowskiej, dopiero w dniu 29 
października 1990 r. został mu nadany 
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. 
Posiadał także Krzyż Armii Krajowej 
nadany mu 8 kwietnia  1987 r. Uhono-

rowany medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści oraz Odznaką Grunwaldzką w 1957 r.  
Był kombatantem, inwalidą wojennym. 
Członkiem ZBoWiD i ŚZŻAK. 

Jan Mik zmarł 1 października 1997 r. 
Spoczywa w rodzinnym grobie na te-
renie cmentarza parafialnego w Bo-
guchwale. 

Zdzisław Domino

KRONIKA

25-lecie wręczenia sztandaru 21 Batalionowi 
Dowodzenia

12 maja 21 Batalion Dowodzenia obchodził swoje co-
roczne święto. Z tej okazji w Kościele Garnizonowym zo-
stała odprawiona msza św. a w koszarach batalionu odbył 
się uroczysty apel, podczas którego żołnierze i pracownicy 
Resortu Obrony Narodowej otrzymali medale resortowe, 

pisma pochwalne, listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczo-
we. Wręczył je Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich gen. bryg. Dariusz Lewandowski oraz Dowódca 21 
Batalionu Dowodzenia ppłk Zbigniew Cabała. Również 
zaproszeni goście zostali uhonorowani okolicznościowymi 
upominkami, w tym Burmistrz Boguchwały Wiesław Ką-
kol. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów. 

W tym roku batalion obchodzi również 25-lecie wręcze-
nia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Gminy 
Boguchwała. 22 czerwca 1997 r. w Boguchwale odbyła się 
uroczystość patriotyczno-religijna, w czasie której poświę-
cono i wręczono sztandar dowódcy batalionu. Poświęce-
nia sztandaru dokonał, w obecności rodziców chrzestnych 
Stefanii Budy i Władysława Kowary, Ordynariusz Polowy 
Wojska Polskiego ks. bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź. 
Sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył dowódcy batalionu mjr Ludwikowi Siucie Sekre-
tarz Stanu Marek Dukaczewski.  Komitetem Fundatorów 
Sztandaru kierowali: Jan Gajdek – ówczesny Wójt Gminy 
Boguchwała oraz Marek Augustyn – Dyrektor Zakładów 
Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL” S.A.

źródło: 21 Batalion Dowodzenia
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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EDUKACJA

Nabór do boguchwalskiego Liceum

Liceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
rozpoczęło proces rekrutacji uczniów 
na rok szkolny 2022/2023.

Tegoroczni ósmoklasiści mają moż-
liwość podjęcia nauki w klasie trady-
cyjnej, w której nauczanie odbywa się 
wyłącznie w języku polskim; dwuję-
zycznej, gdzie   przekazywanie treści 
programowych ma miejsce zarówno 
w języku polskim, jak i w angielskim 
oraz w oddziałach międzynarodowych, 
w których od klasy trzeciej, językiem 
wykładowym jest język angielski.

Od 2020 roku Liceum w Boguchwa-
le przygotowuje uczniów do matury 
międzynarodowej w oparciu o The 
International Baccalaureate Diploma 
Programme. Program ten stwarza duże 
możliwości rozwoju dla przyszłych ab-
solwentów. Uczniowie, którzy zdecydu-
ją się zdawać maturę międzynarodową, 
bez trudu uzyskają dostęp do uczelni 
wyższych nie tylko w kraju, ale również 
za granicą. Program IB umożliwia naby-
wanie wiedzy na wielu różnych pozio-
mach. Opiera się na nowoczesnych za-
sadach kształcenia i atrakcyjnej formule 
przekazywania treści edukacyjnych.

Uczniowie m.in. samodzielnie do-
konują wyboru przedmiotów, których 
chcą się uczyć. Dodatkowo realizują za-
dania z zakresu CAS (Creativity Action 
Service), TOK (Theory of Knowledge) 
i EE (Extended Essay) stanowiących 

fundament Programu. Wszystkie zaję-
cia odbywają się w małych grupach, co 
daje gwarancję indywidualnego podej-
ścia do każdego uczestnika zajęć. Waż-
nym celem Programu IB jest wdrożenie 
uczniów do samodzielnego, krytyczne-
go myślenia, rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych oraz stosowania zdo-
bytej wiedzy w praktyce.

Program IB jest przeznaczony dla 
osób żądnych wiedzy i nowych wyzwań. 
Jest to także bardzo dobre rozwiązanie 
dla uczniów z doświadczeniem migra-
cyjnym, którym nauka w języku pol-
skim może sprawiać pewne trudności.

Z uwagi na ujednolicony w skali glo-
balnej program nauczania, nauka w od-
dziale międzynarodowym może być kon-
tynuowana bez żadnych przeszkód w innej 
szkole, w dowolnym miejscu na świecie – 
o ile oferuje ona Program Dyplomowy IB.

W Liceum Ogólnokształcącym z Od-
działami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
realizowane są także projekty międzyna-
rodowe stanowiące uzupełnienie nietu-
zinkowej oferty dydaktycznej.

Do obecnych i przyszłych uczniów 
Liceum kierowane są dziś następujące 
programy: Tri National Exchange, czy-
li polsko-niemiecko-nepalska wymia-
na uczniowska; Projekt Erasmus + pn.: 
CHEFS (Clean & Healthy Environment, 
Fit Students) oraz FLEX - program, 
umożliwiający podjęcie nauki w amery-
kańskiej szkole średniej.

Celem cieszącego się dużym zainte-
resowaniem projektu Zwolnieni z teo-
rii jest z kolei zaangażowanie uczniów 
w realizację własnych pomysłów oraz 
działań, a zarazem rozwijanie ich zain-
teresowań i pasji.

Uczniowie Liceum biorą również 
udział w działaniach i spotkaniach in-
tegracyjnych, także tych o charakterze 
międzykulturowym, podejmowanych 
w ramach Szkolonego programu inte-
gracji, co ma szczególne znaczenie ze 
względu na różnorodność i barwność 
boguchwalskiej społeczności szkolnej.

LOB
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Szkoła z Pasją
W szkołach podstawowych na 

terenie Gminy Boguchwała odbył 
się cykl spotkań „Szkoła z Pasją” 
Jest to projekt stworzony po to, aby 
inspirować dzieci i młodzież do 
rozwijania swoich zainteresowań 
i pasji poprzez spotkania wybitny-
mi sportowcami, artystami, ludź-
mi znanymi z telewizji i internetu.

Podczas spotkań swoje talenty 
zaprezentowali: akrobaci Delfina 
& Bartek - uczestnicy programu 
„Mam Talent”, Szymon Skalski – 
dwukrotny Mistrz Świata, dwu-
krotny Mistrz Europy oraz wielo-
krotny Mistrz Polski we freestyle 
football oraz Krystian Herba - sze-
ściokrotny rekordzista Guinnessa, 
rekordzista świata w zdobywaniu 
na rowerze najwyższych budyn-
ków. Wydarzenia prowadził Grze-
gorz Pittner - Mistrz Polski w po-
pping’u. 
Projekt otrzymał dofinansowanie 
z budżetu Gminy Boguchwała.

UM, 
fot. szkoły podstawowe
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Matematyczny escape room
„Matematyka jest królową nauk” – 

tę prawdę znają wszyscy, ale dla wielu 
jest „królową trudną do zrozumienia”, 
a przez to nielubianą. Jak sprawić, by 
rozwiązywanie zadań matematycznych 
było nie tylko proste, ale i przyjemne. 
Próbą odpowiedzi na to pytanie mogą 
być zajęcia prowadzone w Szkole Pod-
stawowej im. ks. Czesława Przystasia 
w Lutoryżu w ramach Projektu „Ma-
tematyczny escape room”. Projekt dofi-
nansowała Fundacja mBanku.

Już od października ubiegłego roku, 
młodzi entuzjaści zagadek matema-
tycznych spotykają się w każdym tygo-
dniu, by łamać kolejne szyfry, kryjące 
wskazówki potrzebne do rozwiązania 
zadań. Zajęcia te bowiem, oparte są na 
założeniach klasycznego „pokoju zaga-
dek”, w którym dojście do celu – otwar-
cie sejfu, skrywającego przedmiot, czy 
ważne przesłanie, uwarunkowane jest 
rozwiązaniem szeregu łamigłówek.

Uczniowie wykorzystują do tego 
celu: kody QR, aplikacje multimedial-
ne, szyfry, własne pomysły, a także 
pomoce dydaktyczne zakupione dzię-
ki środkom otrzymanym od Fundacji 
mBanku. Do wspólnej „matematycz-

nej zabawy” SP w Lutoryżu zaprosiła 
również młodych matematyków ze 
wszystkich szkół podstawowych gmi-
ny Boguchwała, którzy w dniach 6-7 
kwietnia wzięli udział w Konkursie 
„Matematyczny escape room”. Cztero-
osobowe drużyny, reprezentujące każ-
dą ze szkół podstawowych, by odnaleźć 
klucz i wydostać się z escape roomu, 
musiały poprawnie i jak najszybciej 
rozwiązać szereg zagadek, wykazując 
się przy tym sprytem i ogromną kre-
atywnością. Otwarcie drzwi wzbudzało 
wielką radość, a wychodzący z pokoju 
zagadek uczniowie pytali: „Czy w na-
stępnym roku też będzie zorganizowa-
ny taki konkurs?”
W rywalizacji drużyn najlepsze oka-
zały się zespoły:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bo-
guchwale w składzie: Szymon Wilk, 
Dominik Sadecki, Miłosz Pasierb, 
Maksymilian Kuter
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Niechobrzu w składzie: Karolina 
Kuter, Lena Wróbel, Patrycja Chmiel, 
Tymoteusz Poźniak
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 
Niechobrzu w składzie: Alicja Smoliń-

ska, Karolina Kawa, Marika Rałowska, 
Michał Wróbel
Pozostałe zespoły:
Szkoła Podstawowa w Kielanówce – 
Julia Totos, Piotr Habrat, Maciej Gło-
dowski, Piotr Pałka Szkoła Podstawowa 
w Lutoryżu – Julia Baran, Zofia Laciu-
ga, Oliwier Bojda, Ireneusz Skotnicki 
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy – 
Alicja Bogacz, Wioletta Deszczak, 
Szymon Krupowski, Kacper Pociask 
Szkoła podstawowa w Nosówce- Da-
niel Młynarski, Jakub Stachowicz, 
Jakub Leszczyński, Mateusz Wąs 
Szkoła Podstawowa w Racławówce 
– Daria Wróbel, Wojciech Bardzik, 
Kacper Dryja, Maksymilian Szura 
Szkoła Podstawowa w Woli Zgło-
bieńskiej – Daria Wolska, Zuzanna 
Kopera, Sebastian Zięba, Miłosz Róg 
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu – Łu-
cja Rogowska, Weronika Mazur, Oli-
wia Hudzik, Tymoteusz Kilian.

Wszystkim drużynom i opiekunom 
gratulujemy, dziękujemy pomysłodaw-
com Projektu i Fundacji mBanku za 
ufundowanie nagród.

SP Lutoryż

„Na dobry początek” z Gminą Boguchwała  
i Fundacją BGK

 Początki zawsze są trudne, ale tym ra-
zem nie były. By „wejście” w szkolną rze-
czywistość stało się łatwiejsze, szczególnie 
po okresie nauczania zdalnego, uczniowie 
klas I i II Szkoły Podstawowej im. ks. Cze-
sława Przystasia w Lutoryżu od stycznia 
bieżącego roku uczestniczą w bardzo cie-
kawych zajęciach pozalekcyjnych, które 
realizowane są w ramach Projektu „Junior 
escape room”.

Środki na jego wdrożenie zostały 
pozyskane przez Gminę Boguchwała 
z Fundacji BGK Projekt „Na dobry po-
czątek”. Zajęcia, które odbywają się w for-
mule escape room, skierowane są przede 
wszystkim do dzieci, mających trudności 
w adaptacji do funkcjonowania w szkole, 
którym trudniej „znaleźć” swoje miejsce 
w zespole klasowym.

Zajęcia te uczą współpracy, kreatywne-
go myślenia, ale też wpisują się w Szkolny 
Program Doradztwa Zawodowego, a to za 
sprawą rodziców, którzy również zostali 
zaproszeni do Projektu. Każde zajęcia - to 
inny gość - rodzic, który po rozwiązaniu 
przez dzieci szeregu zagadek, dotyczą-
cych „tajemniczego” zawodu, prezentował 
uczniom wykonywany przez siebie zawód 
i demonstrował narzędzia, którymi się po-
sługuje w pracy.

Zajęcia w takiej formule mogą się od-
bywać, dzięki finansowemu wsparciu Fun-
dacji BGK, za które zakupiono ciekawe po-
moce dydaktyczne, m.in. zestaw ozobotów 
i matę do kodowania. Projekt dobiega koń-
ca, ale z pewnością długo pozostanie w pa-
mięci uczniów, którzy biorą w nim udział.

źródło: SP Lutoryż
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Projektor i Enter w SP nr 2 w Niechobrzu
Od kwietnia uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Niechobrzu uczestniczą 
w zajęciach online z języka angielskiego 
w programie „Projektor”. Lekcje prowa-
dzone są przez wolontariusza - studenta, 
który dzieli się z uczniami swoją wiedzą 
i pomaga im zrozumieć zagadnienia z ję-
zyka angielskiego. Zajęcia w ramach edu-
-korków to nie tylko czas na odrabianie 
pracy domowej i przygotowanie do egza-
minów ósmoklasisty, ale również budo-
wania wiary uczniów we własne możli-
wości. Dzięki zastosowaniu tradycyjnej 
formy korepetycji, uczniowie z klas VII 

otrzymują wsparcie w nauce adekwatne 
do ich potrzeb, podnoszą swoją motywa-
cję do nauki, widzą, że nauka może być 
fajna. Zajęcia potrwają do czerwca.

Ponadto w kwietniu 2022 r. nauczy-
ciele SP nr 2 brali udział w projekcie 
„Lekcja: Enter”. Jest to projekt edukacji 
cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz 
kadry kierowniczej szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, w ramach które-
go prowadzone były szkolenia, podczas 
których nauczyciele dowiedzieli  się, jak 
zmienić sposób prowadzenia swoich lek-
cji, by bardziej angażowały uczniów, roz-
wijały w nich umiejętność krytycznego 
i twórczego myślenia, uczyły pracy w ze-
spole  z pomocą ogólnodostępnych na-
rzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. 
W ramach tego projektu odbyły  się już 
lekcje  z wykorzystaniem narzędzi TIK 
m.in. learningapps, wordwall, canva, ka-
hoot, mentimeter.

SP nr 2 w Niechobrzu

SP w Woli Zgłobieńskiej realizuje  
wizję europejskiej wspólnoty  

i wdraża nowoczesny model nauczania

Po sukcesie związanym z realizacją 
międzynarodowego projektu z programu 
POWER: „Kulturalnie znaczy fajnie-teatr 
inspirowany Europą”, w ramach którego 
grupa uczniów wyjechała do szkoły nie-
mieckiej, gdzie wspólnie z młodzieżą z St. 
Ingbert pracowała nad sztuką teatralną, 
mamy kolejne zwycięstwo. Przedsię-
wzięcie Możesz i Ty! Postaw kropkę nad 
„i”! zgłoszone do konkursu z projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
uzyskało dofinansowanie ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego na re-
alizację programu edukacyjnego.

Do konkursu przystąpiło 422 pla-
cówki edukacyjne z całej Polski. Projekt: 
Możesz i Ty! Postaw kropkę nad „i”! 
znalazł się bardzo wysoko w rankingu, 
dzięki czemu grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej wyje-
dzie do Rumunii, by wspólnie z uczniami 
ze szkoły partnerskiej w Galati  nakręcić 
anglojęzyczny film pokazujący kulturę 

rumuńską i udokumentować pobyt 
uczniów w kraju Drakuli.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrze-
bowanie placówki w zakresie budowania 
sieci kontaktów z partnerami zza granicy 
i wynikiem pozytywnych doświadczeń 
z realizacji poprzedniego przedsięwzię-
cia: Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspi-
rowany Europą.

Szkoła w Woli Zgłobieńskiej stawia 
na nowoczesną edukację ukierunkowa-
ną na Europę i dokłada wszelkich starań, 
aby nie tylko wyrównywać szanse edu-
kacyjne uczniów, ale przede wszystkim 
poszukuje innowacyjnych rozwiązań 
mających na celu podnoszenie jakości 
pracy szkoły.

Realizacja projektów międzynaro-
dowych daje uczniom szansę nabywania 
i rozwijania kompetencji kluczowych 
niezbędnych do funkcjonowania we 
współczesnym świecie. Zaplanowane 
przedsięwzięcie zakłada osiągniecie na-
stępujących celów:

  rozwijanie umiejętności komuniko-
wania się w języku angielskim,

  podnoszenie samooceny uczniów,
  nabywanie nowych umiejętności cy-

frowych niezbędnych do przyszłego 
zatrudnienia,

  poznawanie technik skutecznego 
uczenia się języków obcych,

  rozwijanie kreatywności uczniów po-
przez ekspresyjne wyrażanie siebie,

  budowanie otwartej postawy na inne 
kultury.
Przedsięwzięcie: Możesz i Ty! Postaw 

kropkę nad „i”! realizowane jest w ramach 
projektu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów”, finansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej 
Innowacje społeczne i współpraca po-
nadnarodowa, Działanie 4.2. Programy 
mobilności ponadnarodowej. Nr-2021-
1-PMU-4030. Kwota dofinansowania: 
52 866 zł. Inicjatywa będzie realizowana 
wspólnie z partnerem z Rumunii Scoala 
Gimnaziala Grigore Moisil z Galati.

Udział uczniów w realizowanym 
przedsięwzięciu jest bezpłatny. W pro-
jekcie mogą uczestniczyć osoby z nie-
pełnosprawnościami, które na każdym 
etapie realizacji inicjatywy otrzymają 
odpowiednie wsparcie.

SP Wola Zgłobieńska
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Zwycięstwo ucznia Liceum w Boguchwale 
w Podkarpackim Konkursie Chemicznym

Miłosz Jachyra - uczeń klasy 3d Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale – zajął pierwsze 
miejsce w XIII edycji Ogólnopolskiego 
Podkarpackiego Konkursu Chemicznego.

Organizatorem Konkursu jest Wy-
dział Chemiczny Politechniki Rzeszow-
skiej. Patronat nad Konkursem sprawu-
ją zaś: rektor Politechniki Rzeszowskiej, 
prezydent miasta Rzeszowa i marszałek 
województwa podkarpackiego.

W tegorocznej rywalizacji wzięli 
udział uczniowie z województw: lubel-
skiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskie-

go, świętokrzyskiego, wielkopolskiego 
i podkarpackiego.

Miłosz Jachyra okazał się jednak 
bezkonkurencyjny. Ogromny wysiłek 
włożony w naukę chemii zaowoco-
wał najwyższym miejscem na podium 
i zasłużonym uznaniem środowiska 
naukowego. Uroczyste rozdanie nagród 
odbyło się 21 maja 2022 roku w Klubie 
Pracownika Politechniki.

Miłoszowi i innym uczniom Liceum 
życzymy dalszych sukcesów oraz poczu-
cia satysfakcji z uzyskiwanych wyników.

LOB

Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej
19 maja na Orliku w Boguchwale odbył się finał Gmin-

nych Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców. W finale 
udział wzięły 3 drużyny ze Szkoły Podstawowej w Bo-
guchwale, Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu, Szkoły 
Podstawowej w Nosówce, które wygrały swoje półfinały. 

W pierwszym meczu Niechobrz pokonał Nosówkę, 
w drugim Nosówka przegrała z Boguchwałą. O zwycięstwie 
zadecydował mecz pomiędzy Boguchwałą a Niechobrzem, 
który wygrali chłopcy z Niechobrza. Zwycięską drużynę re-
prezentowali: Jakub Wróbel. Szymon Kurc, Krzysztof Strzę-
pek, Fabian Dziedzic, Kacper Pelczar, Michał Sendecki, Pa-
tryk Minut, Bartek Rzepka oraz Jakub Siorek. 

źródło: SP nr 1 Niechobrz, SP Boguchwała

Chyba każde dziecko chce jak najszybciej dorosnąć, 
chce być samodzielne, wykonywać pracę podobnie jak 
dorośli. Dorosłość wydaje się wolna od trosk, łatwa 
i przyjemna. Dobrze jest jednak stwarzać od najmłod-
szych lat sytuacje do bliższego poznania charakteru tej 
pracy, żeby móc ją docenić i poszanować. Przy okazji 
można się dużo nauczyć i ukształtować wiele pożąda-
nych cech charakteru. 

Wychowawcy klas I-III ze Szkoły Podstawowej 
w Zgłobniu dostrzegli taką okazję w odnowionym parku 
w Zgłobniu, gdzie znajdują się mini ogródki przeznaczo-
ne na własne uprawy. Wraz z nadejściem wiosny ucznio-
wie rozpoczęli pracę. Przyniosły grabki, motyki, łopatki, 
rękawiczki ogrodnicze i nasiona. Ciężki był pierwszy etap 
ogrodniczych doświadczeń - usuwanie chwastów, prze-
kopywanie i rozdrabnianie ziemi oraz siew. Pracy i za-
pału wystarczyło dla wszystkich i nasionka znalazły się 
w świeżej ziemi – teraz czekamy na efekty!

źródło: SP Zgłobień

Uczniowskie ogródki
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Rodzinnie na rowerze
29 maja odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji 

Dnia Dziecka. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Bo-
guchwała, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, Lo-
kalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, Lokalny 
Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu oraz Stowarzysze-
nie Sportowo-Turystyczne Lubcza. 

W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny, począwszy 
od najmłodszych dzieci, przez młodzież, rodziców, a nawet 
dziadków – łącznie blisko 140 osób. Uczestnicy mieli do wy-
boru trzy trasy: z Boguchwały, Zgłobnia oraz Kielanówki. 
Na starcie wszyscy otrzymali słodki poczęstunek, tak aby nie 
zabrakło sił na podróż. 

Turyści pokonywali około 10-kilometrowe trasy wiodą-
ce przez malownicze tereny Gminy Boguchwała, a wszystkie 
grupy spotkały się pod Krzyżem Milenijnym w Niechobrzu. 
Tam oprócz ciepłej kiełbaski, na rowerzystów czekały wspólne 
gry i zabawy z nagrodami. Dzieci oraz rodzice rywalizowali 
w konkursie wiedzy historyczno-regionalnej, a także trady-
cyjnych ogniskowych konkurencjach takich jak przeciąganie 
liny, rzut jajkiem na odległość, czy „wielka pardubicka”.

UM
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Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Obchody rozpoczęły się od uroczy-
stej mszy świętej w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym w Boguchwale, 
następnie uczestnicy w biało-czerwo-
nym przemarszu udali się pod pomnik 
ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza na 
wspólne świętowanie. 

Odśpiewano hymn państwowy, sło-
wo do zebranych skierował Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol. Następnie 
zgromadzone delegacje, reprezentujące 
nasze społeczeństwo złożyły wiązanki 
kwiatów: Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol, zastępca burmistrza Justy-
na Placha-Adamska i sekretarz gminy 

Krzysztof Lassota, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Boguchwale Piotr Pu-
stelny wraz z radnymi, Klub Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości w Boguchwale, 
Przedszkole Publiczne w Boguchwa-
le, Punkt Przedszkolny z Boguchwa-
ły prowadzony przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, 
Szkoła Podstawowa im. gen. Stani-
sława Maczka w Boguchwale, Szkoła 
Podstawowa Montessori z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Boguchwale, Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Boguchwale, Młodzieżowa 
Rada Miejska w Boguchwale, Miejska 
Rada Seniorów w Boguchwale, Stowa-
rzyszenie Emerytów i Rencistów „Ak-
tywny Senior” Gminy Boguchwała oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwa-
le. Na zakończenie Orkiestra Dęta Gmi-
ny Boguchwała wykonała wiązankę pie-
śni majowych. 

W godzinach popołudniowych 
w Miejskim Centrum Kultury w Bo-
guchwale odbył się koncert patriotycz-

ny w wykonaniu zespołu smyczkowe-
go ARSO Ensemble wraz muzykami 
Filharmonii Podkarpackiej pod dyry-
genturą Szymona Naściszewkiego. Po-
dziwialiśmy wybitny głos śpiewaczki 
operowej solistki Opery Krakowskiej 
Katarzyny Oleś- Blachy, a koncert po-
prowadziła Anna Wiślińska. W pro-
gramie pojawiły się utwory polskich 
kompozytorów Stanisława Moniuszko 
i  Mieczysława Karłowicza. Koncert re-
alizowany był w ramach projektu „Prze-
strzeń Otwarta dla Muzyki”.

MCK

IV Gminny Konkurs Recytatorski  
„W świecie poezji i pieśni Karola Wojtyły”

18 maja 2022 r. obchodziliśmy 102 rocznicę urodzin Jana 
Pawła II. Ten dzień był okazją do spotkania się uczniów ze 
szkół podstawowych Gminy Boguchwała na uroczystej gali 
IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego „W świecie poezji 
i pieśni Karola Wojtyły” organizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną filię w Mogielnicy oraz Szkołę Pod-
stawową im. Jana Pawła II w Mogielnicy.

W konkursie wzięło udział 39 uczestników. W repertuarze 
młodych wykonawców pojawiły się piękne wiersze i pieśni 
Karola Wojtyły. Tym spotkaniem oddaliśmy hołd wyjątkowe-
mu człowiekowi. Komisja konkursowa w składzie: Anna Wol-
ska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, 
Łukasz Bubicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, 
Magdalena Szuba – nauczyciel j. polskiego w Szkole Podstawo-
wej w Mogielnicy i Kielanówce, Mateusz Wilk – instruktor mu-
zyczny LOK w Niechobrzu wyłoniła następujących laureatów.

W kategorii klasowej I-IV PIEŚŃ:
  I miejsce Dorota Krupa kl. IV (SP Lutoryż)
  II miejsce Paulina Ostafińska kl. IV (SP Zgłobień)
  III Magdalena Cygan kl. IV (SP Lutoryż)

W kategorii klasowej I-IV WIERSZ:
  I miejsce ex aequo Magdalena Koryl kl. IV (SP Niechobrz 
nr 1), Pola Pieniążek kl. II (SP Racławówka)

  II miejsce Alicja Smolińska kl. IV (SP Niechobrz nr 1)
  III miejsce Julia Cieklińska kl. III (SP Niechobrz nr 2)

W kategorii klasowej V-VIII PIEŚŃ:
  I miejsce Olivia Kowal kl. VIII (SP Zgłobień)
  II miejsce Amelia Bieda kl. VI (SP Mogielnica)

W kategorii klasowej V-VIII WIERSZ:
  I miejsce Maja Błażej kl. VII (SP Kielanówka)
  II miejsce Zuzanna Baran kl. VII (SP Lutoryż)
  III miejsce Aldona Bastrzyk kl. VII (SP Mogielnica)

Pozostali uczestnicy, którzy wzięli udział w konkur-
sie zostali wyróżnieni i otrzymali nagrody. Wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy. 
Składamy również podziękowania nauczycielom i opieku-
nom za przygotowanie uczniów do konkursu. Zapraszamy do 
udziału w kolejnej V edycji Gminnego Konkursu Recytator-
skiego pn. „W świecie poezji i pieśni Karola Wojtyły”. Koordy-
natorem konkursu była Anna Grzebyk.

źródło: GBP
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XIX edycja Tygodnia Bibliotek za nami
Tegoroczna edycja zgromadziła wie-

lu sympatyków Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Boguchwale oraz jej filii, a to 
za sprawą kreatywnych spotkań, kon-
kursów literackich, wydarzeń z zakresu 
programowania. W każdej miejscowo-
ści Gminy Boguchwała zorganizowane 
były wydarzenia, które cieszyły się po-
pularnością. Bibliotekarki przygotowały 
dla swoich Czytelników i Użytkowni-

ków różnorodną ofertę, która spełniła 
ich oczekiwania. 

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 
2022 odbył się Piknik Literacki, podczas 
którego czytelnicy i sympatycy bibliote-
ki spotkali się z pisarką Izabellą Klebań-
ską oraz z ulubioną postacią bajek dla 
dzieci Kicią Kocią. Uczestnicy wydarze-
nia obejrzeli przedstawienie w wykona-
niu grupy „Pszczółki” z Przedszkola Pu-

blicznego w Boguchwale, wzięli udział 
w warsztatach tworzenia biżuterii. Pod-
czas pikniku wręczone zostały nagrody 
w Plebiscycie Czytelniczym „Najlep-
si z Najlepszych”. Odbył się Kiermasz 
Książki Przeczytanej.

Dziękujemy Wam za udział w całym 
Tygodniu Bibliotek 2022! Do zobacze-
nia za rok!

źródło: GBP
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Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich  
w Racławówce

28 maja 2022 r. w Domu Kultury 
w Racławówce odbyła się uroczystość 
75-lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Racławówce. 

W Jubileuszu wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy - 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, 
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr 
Pustelny, Dyrektor Miejskiego Centrum 
Kultury w Boguchwale Agnieszka Czar-
nik-Buż, Dyrektor Lokalnego Ośrodka 
Kultury „Razem” w Niechobrzu Maciej 
Dziedzic, Radny Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Karol Ożóg, Wiceprze-

wodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół 
Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie Ste-
fania Michałek, Prezes Wojewódzkiego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych Mieczysław Bochenek, de-
legacje Kół Gospodyń Wiejskich, sto-
warzyszeń i organizacji z terenu gminy. 
Uroczystość prowadził Dyrektor Lo-
kalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” 
w Zgłobniu Maciej Sobotowski.

Po powitaniu przybyłych gości zo-
stała wyświetlona prezentacja przed-
stawiająca historię Koła z Racławówki. 
W trakcie uroczystości nie zabrakło 
wspomnień, wzruszeń i gratulacji zło-

żonych na ręce Przewodniczącej KGW 
Iwony Zięby. O część artystyczną za-
dbały: Zespół „Jubilatki” ze Zgłobnia, 
Zespół Śpiewaczy „Heja Hola” z Pust-
kowa-Osiedla a także kabaret „Bez 
Nazwy” składający się z członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich w Racławówce. 
Podczas imprezy nie zabrakło oczywi-
ście pysznego poczęstunku oraz dobrej 
muzyki w wykonaniu zespołu „Akces”.

W imieniu Koła Gospodyń Wiej-
skich z Racławówki serdecznie dzięku-
jemy wszystkim zaproszonym gościom 
za przybycie i ciepłe słowa.

źródło: LOK „Wspólnota”

75 lat OSP Nosówka
5 czerwca 75 lat swojej działalności 

świętowała Ochotnicza Straż Pożarna  
w Nosówce. W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele władz samorzą-
dowych, Państwowej Straży Pożarnej, 
Związku OSP RP, jednostek OSP z tere-
nu Gminy Boguchwała, a także instytucji 
gminnych i sołeckich. Na placu przy re-
mizie odbył się Ceremoniał Jubileuszo-
wy, uroczysty apel oraz nadanie nowego 
sztandaru. Wydarzenie połączone było  
z piknikiem rodzinnym, podczas któ-
rego zaprezentowały się lokalne grupy 
artystyczne.

Jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nosówce została zorganizowa-
na w 1947 r. z inicjatywy mieszkańców, 
członków przedwojennej Parafialnej 
Straży Ogniowej w Zabierzowie. Wów-
czas jednostce przewodniczył jeden  
z założycieli - Jan Kalandyk. Remiza zo-
stała ulokowana w drewnianej szopie 
przy „Masłowni”, a pierwszym sprzętem 
była konna sikawka czterokołowa po-
darowana przez Miejska Straż Ogniową 

w Rzeszowie. Koni użyczali wytypowa-
ni Strażacy. OSP była inicjatorem wie-
lu pożytecznych akcji profilaktycznych  
i społecznych, wyróżniała się sprawno-
ścią organizacyjną i bojową. W 1953 r. 
jednostka wprowadza się do nowego 
pomieszczenia w podpiwniczeniu Domu 
Ludowego. Rok 1957 r. charakteryzuje 
się postępem technicznym i organizacyj-
nym jednostki. Zostaje wydzielona dru-
żyna seniorów i młodzieżowa chłopców. 
Straż aktywnie pracuje na rzecz społe-
czeństwa. W latach 1971-1976 za wygo-

spodarowane fundusze w czynie społecz-
nym został wybudowany Dom Strażaka  
w Nosówce. W 1984 r. we własnym za-
kresie OSP wybudowała wolnostojący 
budynek jako magazyn na sprzęt ogól-
nego użytku. Społeczeństwo wsi ufun-
dowało jednostce sztandar. W 1995 r. 
strażacy z Nosówki zostają włączeni do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. W 2018 r. z budżetu Gminy Bo-
guchwała zostaje gruntownie przebudo-
wana remiza.

UM
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Kolejne walki z udziałem pięściarzy Gimnasionu
Bardzo intensywny okres mają za 
sobą pięściarze UKS Gimnasion Bo-
guchwała. Młodzi zawodnicy w ostat-
nim czasie brali udział w różnego ro-
dzaju zawodach w kraju i za granicą. 

Jeden z młodszych zawodników 
Gimnasionu Miłosz Woźniak wywal-
czył brązowy medal w kategorii do 52 
kg podczas Pucharu Bałtyku w niemiec-
kim Zinnowitz. Spora grupa adeptów 
boksu rywalizowała także w Między-
narodowym Pucharze Karpat w Brzo-

zowie, gdzie medale zdobywali Kacper 
Rozborski, Oliwier Miłek, Seweryn Sio-
rek Aleks Siorek, Miłosz Woźniak, Mak-
symilian Piwko, Adrian Kasperski.

Młodzi zawodnicy pod okiem tre-
nera Andrzeja Niedziałka wystartowali 
również na prestiżowym, międzynaro-
dowym turnieju w Rumunii. Zawod-
niczka Gimnasionu Wiktoria Bereś 
zbierała cenne doświadczenie wystę-
pując we Włoszech podczas turnieju 
w Borgo San Lorenzo. Później wzięła 

także udział w XXI Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Bolszewie, gdzie upla-
sowała się na miejscach 5-8. Sukces 
odniósł także Mateusz Bubicz, który 
wygrał swój pojedynek podczas I Gło-
gowskiej Gali Boksu. 

UKS Gimnasion prowadzi nabór do 
sekcji i zaprasza na zajęcia dzieci i mło-
dzież, jak również dorosłych. Szczegóły 
na stronie www.facebook.com/UKS.
Gimnasion.Boguchwala.

źródło i fot. Gimnasion Boguchwała

Drużyny Lubczy walczyły w turniejach  
ogólnopolskich o awans do II ligi

Kwiecień upłynął pod znakiem wielkich 
siatkarskich emocji. Dwa zespoły Lub-
czy Racławówka walczyły w turniejach 
ogólnopolskich o awans do II Ligi. 

Siatkarze z Racławówki jako Mistrzo-
wie Podkarpackiej 1. Ligi Mężczyzn turniej 
półfinałowy rozegrali w Połańcu, a ich ry-
walem byli gospodarze - Czarni Połaniec, 
a także Arka Tempo II Chełm oraz GKPS 
Gorlice. Zespół Lubczy w dwóch pierw-
szych dniach turnieju odnosił zwycięstwa 
3:0 i zapewnił sobie pierwsze miejsce, 
a także awans do dalszych gier. Na poże-
gnanie z rywalizacją ekipa trenera Marka 
Samolewicza przegrała z miejscową druży-
ną Czarnych. Pierwsze miejsce w turnieju 
półfinałowym zapewniło Lubczy prawo 
organizacji rozgrywek finałowych u siebie. 
Turniej Finałowy odbył się w dniach 22-

24 kwietnia w hali SP nr 1 w Niechobrzu. 
Oprócz Lubczy rywalizowały w nim: Iskra 
Warszawa (mazowieckie), Tygrysy Strzelin 
(dolnośląskie), Tarnovia Volleyball Tarno-
wo Podgórne (wielkopolskie). Gospodarze 
dobrze rozpoczęli turniej i pokonali ekipę 
z Warszawy, ale dzień później po bardzo 
wyrównanej walce ulegli Tygrysom i osta-
tecznie zajęli w zawodach drugie miejsce, 
a tylko zwycięzca uzyskiwał awans do 
ogólnopolskiej II ligi. Mimo wszystko ze-
spół z Racławówki ma za sobą najlepszy 
w jedenastoletniej historii sezon. Turniej 
w Niechobrzu przyciągnął na trybuny 
wielu kibiców i był doskonałą promocją 
siatkówki. 

Równolegle o awans do II ligi drugi 
rok z rzędu walczyły siatkarki z Racła-
wówki. Mark-Bud Lubcza na pierwszym 
etapie rywalizacji walczyła na turnieju 
w Kętach, gdzie zajęła drugie miejsce, 
przegrywając jedynie z miejscowym 
Kęczaninem, a pokonując ekipy z Kielc 
i Lublina. Turniej Finałowy z udziałem 
Lubczy rozegrano w Imielinie na Śląsku. 
W pierwszym dniu zawodniczki z Racła-
wówki po bardzo zaciętym, trwającym 
2,5 godziny boju uległy Kyubi Zduń-

ska Wola 2:3. Aby przedłużyć szanse na 
awans, w kolejnym spotkaniu Mark-Bud 
Lubcza musiała zwyciężyć z gospodarza-
mi - Copco Imielin. Drużyna ze Śląska 
była jednak faworytem całego turnieju 
i w pełni wywiązała się ze swojego za-
dania. Na pocieszenie siatkarki z Racła-
wówki w ostatnim spotkaniu wysoko 
pokonały TSS Gdańsk i zajęły trzecie 
miejsce. Po raz drugi z rzędu do awansu 
zabrakło im bardzo niewiele.   

Siatkarskie rozgrywki powrócą po 
wakacyjnej przerwie, na początku paź-
dziernika. W okresie letnim Stowarzy-
szenie Sportowo-Turystyczne Lubcza 
będzie organizatorem kilku turniejów 
siatkówki plażowej, w tym Mistrzostw 
Gminy Boguchwała. 

źródło i fot. SST Lubcza
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Moto Show Boguchwała

Weekend 13-15 maja upłynął w Bo-
guchwale pod znakiem motoryzacji. 
Moto Show Boguchwała połączył aż 3 
imprezy motoryzacyjne, a także zlot 
Żarciowozów.

Pierwszy z rajdów, Retro Carpathia, 
był podwójną rundą Mistrzostw Polski 
w Historycznych Rajdach na Regular-
ność, a także pierwszą Rundą Mistrzostw 
Europy Strefy Centralnej Historycznych 
Rajdów na Regularność oraz rundą kwa-
lifikacyjną Pucharu FIA. Trasę podzie-
lono na dwa etapy, w tym cztery sekcje 
o łącznej długości niemalże 550 km, 
gdzie blisko 300 km stanowiły próby 
regularności. Zawodnicy z całego kraju, 
m.in. z Mazowsza, Małopolski, Wielko-
polski, Śląska rywalizowali w okolicach 
Boguchwały, Lubeni i Dynowa. Na ko-
niec rajdu zawodnicy mieli do pokona-
nia odcinek medialny na ul. Kolejowej. 

Drugi rajd, 8. Rajd Rzeszowiak HOF-
FMAN, zaliczany był do Rajdowych 
Mistrzostw Południa oraz Mistrzostw 
Okręgu Rzeszowskiego w Konkursowej 
Jeździe Samochodem. Uczestnicy raj-
du ścigali się na odcinkach specjalnych 

w gminach Boguchwała i Lubenia. Tra-
sa zawodów składała się z 8 odcinków 
specjalnych oraz Prologu, o łącznej dłu-
gości ponad 48 kilometrów. Zawodnicy 
trzykrotnie pojawili się na OS Lubenia, 
a dwukrotnie rywalizowali na zapętlo-
nym odcinku Niechobrz oraz próbie Bo-
guchwała. Na koniec zmagań rozegrany 
został dodatkowo punktowany odcinek, 
tzw. Power Stage, na blisko 4 kilome-
trowym fragmencie „oesu” Niechobrz. 
Trasa rajdu okazała się niezwykle wyma-
gająca, dla kierowców i sprzętu, o czym 
przekonało się wiele załóg, które musia-
ły przedwcześnie wycofać się z imprezy 
z powodu uszkodzenia lub awarii samo-
chodu. Spośród 22 zawodników rywali-
zujących w cyklu Rajdowych Mistrzostw 
Południa do mety dojechało tylko 14. 
W KJS wystartowało 37 duetów, a na me-
cie zameldowało się 27 z nich. Najlepiej 
na wymagających trasach zlokalizowa-
nych na południe od Rzeszowa poradzili 
sobie Krzysztof Stańdo i Dariusz Gur-
dziołek – wśród zawodników licencjo-
nowanych oraz Jakub Niemiec i Mateusz 
Bodniak – wśród amatorów.

Podczas weekendu odbędzie się 
również siedemnasta edycja turystycz-
nego rajdu pojazdów zabytkowych 
- Rajd Nocy Muzeów. W ramach wy-
darzenia odbył się rajd pojazdów za-
bytkowych, próba sprawnościowa oraz 
sobotni konkurs elegancji. Najstarszym 
autem będzie Ford T z 1916 roku, a naj-
młodsze to Polonez Caro i Jaguar XJS 
z 1993 roku. W hali wystawienniczej 
Miejskiego Centrum Kultury pojawiły 
się także takie perełki jak historyczny 
bolid Formuły 1 ATS, Formuła ALFA 
2000, czy sportowy Westfield. Impre-
zom towarzyszył zlot Żarciowozów, czy-
li specjalnie wyselekcjonowanych food 
trucków z całej Polski.

Moto Show Boguchwała był także 
okazją do zbiórki na rzecz  16-letniego 
Filipa z Niechobrza, który został po-
rażony przez prąd i ma amputowaną 
rękę. W zbiórkę na bioniczną prote-
zę włączyli się kierowcy zabytkowych 
i sportowych aut.

źródło: MCK,  
pzm.pl, rajdrzeszowiak.pl,  

hoffman.auto.pl
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