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Na terenie Gminy Boguchwała mamy do czynienia z 4 kategoriami dróg: 
krajową, powiatowymi, gminnymi i prywatnymi. Za utrzymanie dróg, w tym zi-
mowe, odpowiedzialne są zatem różne podmioty.

Droga Krajowa nr 19, na odcinku przebiegającym przez naszą gminę jest 
odśnieżana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział 
w Rzeszowie, natomiast utrzymanie dróg powiatowych leży w gestii Zarządu 
Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Odśnieżaniem dróg gminnych zajmuje się Go-
spodarka Komunalna w Boguchwale.

Służby drogowe udostępniają użytkownikom dróg telefony alarmowe, na któ-
re można dzwonić w sytuacjach gdy dojdzie do utrudnień spowodowanych przez 
śnieg lub gołoledź.

W przypadku drogi:
	¾ krajowej nr 19 jest to numer Punktu Informacji Drogowej przy Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - oddział w Rzeszowie - tel. (17) 85 20 
815, a także w Punkcie Informacji Drogowej w centrali GDDKiA pod nume-
rem 19 111, numery dodatkowe (22) 375 86 95 i (22) 375 86 96
	¾ powiatowej jest to numer Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Obwód 

Drogowo-Mostowy w Babicy - tel. (17) 27 72 297 całodobowo
	¾ gminnej - prosimy o przesłanie służbom odpowiedzialnym za ich odśnieżanie 

zgłoszeń w następujący sposób:
• telefonicznie pod numer telefonu 17 87 14 300 w godzinach pracy Go-

spodarki Komunalnej w Boguchwale (07:00-15:00)
• SMS-em przez cały tydzień: SMS na numer telefonu 666 028 153 (koszt 

zgodny z cennikiem danego operatora), w treści SMS-a należy wpisać 
nazwę miejscowości oraz numer posesji obok której przebiega droga wy-
magająca odśnieżania

• e-mail na adres: sekretariat@go-kom.pl, w tytule wiadomości prosimy wpi-
sać „ODŚNIEŻANIE”, a w treści podać nazwę miejscowości oraz numer 
posesji obok której przebiega droga wymagająca odśnieżania.

Gospodarka Komunalna będzie odśnieżać tylko te drogi, które są własnością gminy, 
w przypadku dróg prywatnych śnieg będzie usunięty po indywidualnym uzgodnieniu 
warunków i płatności ze zlecającym przedsiębiorcą lub osobą fizyczną. 

Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypomina-
my jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do 
posesji. Ponadto, w związku z obfitymi opadami śniegu, Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego przypomina o dodatkowej, systematycznej kontroli usuwania 
śniegu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.

UM

Zimowe utrzymanie dróg  
na terenie Gminy Boguchwała

Funkcjonowanie PSZOK  
w okresie świątecznym
GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale informuje, że w dniach 24 grudnia 2022 r. 
(Wigilia) oraz 31 grudnia 2022 r. (Sylwester) PSZOK będzie zamknięty.

PSZOK będzie otwarty w następujących dniach:
	 23 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 08:00-16:00,
	 30 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 08:00-16:00.
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planowane wydatki budżetu na 2023 rok: 

122 121 762 zł

wydatki bieżące 
87 959 144,48 zł

wydatki 
majątkowe 
34 162 617,52 zł

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Rekordowy budżet gminy  
na inwestycje w 2023 r.

W samorządzie już od października trwają prace nad 
budżetem Gminy Boguchwała na 2023 r. Radni otrzymali 
jego projekt. Pomimo coraz trudniejszych warunków go-
spodarczych, a więc przede wszystkim ogromnej inflacji 
i z tym związanego wzrostu kosztów nośników energii, 
zakładamy, że przyszłoroczny budżet będzie już kolejnym 
budżetem prorozwojowym. 

Będzie to budżet rekordowy pod względem zakładanych 
wydatków inwestycyjnych. Na budowę i przebudowę dróg, 
budynków i obiektów przeznaczymy kwotę ponad 34 mln zł 
co będzie stanowiło 28% wszystkich wydatków gminy. Wśród 
najważniejszych inwestycji znajdują się: kontynuacja budowy 
żłobko-przedszkoli w Kielanówce i Boguchwale, przebudowa 
głównych przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitar-
nej, przebudowa szkół w Niechobrzu, budowa pump-tracku 
w Boguchwale, zakończenie budowy zjazdu z trasy S-19, bu-

dowa wiat przy domach kultury w Zgłobniu i Racławówce, 
renowacja elewacji Domu Kultury w Nosówce, przebudowa 
terenu wokół Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej, budowa 
parkingów przy przystankach kolejowych w Zarzeczu i Luto-
ryżu, budowa i przebudowa dróg w poszczególnych miejsco-
wościach, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy 
LED. Cały czas trwają również prace przy budowie drogi 
ekspresowej S-19.  

Warto nadmienić, że w obecnej kadencji a więc w la-
tach 2019-2022 wydaliśmy na inwestycje gminne już ponad 
80 mln zł. To przede wszystkim inwestycje oświatowe, ale też 
budowy dróg i chodników, rozbudowa oświetlenia ulicznego 
czy też gminnego monitoringu.

Burmistrz Boguchwały  
Wiesław Kąkol

INWESTYCJE INWESTYCJE 
W W 20222022 ROKU ROKU

25 668 000 zł25 668 000 zł

Na inwestycje w Gminie Boguchwała w 2022 roku przeznaczy-
liśmy ponad 25 mln zł. Środki te wydatkowano na budowę obiektów 
kubaturowych, placów, parkingów, obiektów sportowych. Na blisko 
40 odcinkach, w każdej miejscowości, przeprowadzone zostały prace 
drogowe. Nie zabrakło inwestycji w oświetlenie uliczne, doposażenie 
obiektów użyteczności publicznej, szkół i placówek kultury. Na kwo-
tę tą złożyły się również środki na realizację przedsięwzięcia jakim 
jest budowa mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej. W pierwszym etapie w Boguchwale ma powstać 225 miesz-
kań w 3 budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy zbiegu  
ul. Kasprowicza, Krasińskiego, Mickiewicza.

UM
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Kolejne inwestycje 2022Kolejne inwestycje 2022

Relacja z sesji Rady MiejskiejRelacja z sesji Rady Miejskiej    
w Boguchwalew Boguchwale

Podczas LIII sesji Rada Miejska w Boguchwale przyjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-
2030. Program będzie stanowił podstawowe narzędzie pro-
wadzenia zintegrowanych działań rewitalizacyjnych polegają-
cych na wyprowadzeniu ze stanu kryzysu obszaru rewitalizacji 
w gminie, przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności, 
przedsiębiorców oraz wszystkich interesariuszy procesu rewi-
talizacji. Działania podejmowane w ramach GPR przyczynią 
się do odnowy i ożywienia oraz wzmocnienia integracji spo-
łecznej na terenie gminy. GPR jest dokumentem niezbędnym 
do ubiegania się o środki zewnętrzne z programów unijnych 
i krajowych. Program wskazuje 3 podobszary: Wola Zgło-
bieńska, Zarzecze oraz Zgłobień. 

Rada wyraziła również wolę uchwalenia dopłaty dla ta-
ryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. Drastyczny wzrost cen me-
diów w bieżącym roku spowodował, że wiele przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych nie jest w stanie w pełni re-
alizować swoich celów statutowych, ponieważ zobowiązania 
finansowe znacznie wykraczają poza przyjęte budżety na 
obecny rok. Rozwiązaniem tej kwestii jest skrócenie okresu 
obowiązywania taryfy i zatwierdzenie przez regulatora Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nowej taryfy 
uwzględniającej wcześniej wskazane przesłanki. Prawodaw-
stwo umożliwia ustanowienie dopłaty do taryfy, w myśl której 
dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-
-kanalizacyjnemu. Efektem tego jest ograniczenie obciążania 
wzrostem cen taryfowych gospodarstw domowych.

W związku z wysoką inflacją oraz wciąż rosnącymi kosz-
tami, obciążającymi znacznie budżet Gminy Boguchwała, 
Radni podjęli decyzję o pozostawieniu dotacji dla niepublicz-
nych innych form wychowania przedszkolnego na poziomie 
ustawowym. Dodatkowo Rada wysłuchała informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 
Środki przekazane na funkcjonowanie szkół w 2021 r. wyno-
siły 25 500 000 zł. Gmina tak jak w poprzednich latach z po-
siadanych środków realizowała remonty placówek, dokształ-
canie nauczycieli, programy stypendialne, jak również dowóz 
uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek szkolno- 
wychowawczych. 

W ramach LIV sesji Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy 
Boguchwała w 2023 roku. Wysokość podatku został ustalony 
w wysokości 180 zł za hektar przeliczeniowy gruntów stano-
wiących gospodarstwo rolne oraz 360,00 zł za hektar fizyczny 
gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego. Rada ustali-
ła także wysokość stawek podatku od nieruchomości, których 
średni wzrost został ustalony na poziomie ok. 15% oraz stawki 
zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placó-
wek oświatowych. Rada uchwaliła także program współpracy 
Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 
2023. Podobnie jak w latach ubiegłych, program obejmuje 
współpracę w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promo-
cji zdrowia, działalności na rzecz osób starszych, w zakresie 
kultury, wspierania kultury fizycznej i sportu.

UM

 ¾ Nosówka: parking przy Domu Kultury - etap 
I - nowe miejsca parkingowe i schodki popra-
wią komfort korzystania z usług ośrodka kultu-
ry. Koszt realizacji: 85 500 zł

 ¾ Niechobrz: budowa drogi Kąty-Granice. Koszt 
realizacji: 109 400 zł

 ¾ Niechobrz: poprawa bezpieczeństwa poprzez 
budowę przejść dla pieszych i chodnika przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w stronę Zgłobnia. Re-
alizacja: Powiat Rzeszowski. Koszt: 136 000 zł

 ¾ Niechobrz: przygotowanie płyt boiska szkolne-
go i zagospodarowania skarpy przy Szkole Pod-
stawowej nr 2. Koszt: 50 000 zł

 ¾ Boguchwała: przebudowa ul. Krasińskiego - dro-
ga, która stanowi główny dojazd do osiedla SIM 
została poszerzona i wyposażona w chodniki. 
Koszt realizacji: 1 300 000 zł, w tym 527 000 zł 
z Funduszu Rozwoju Dróg

 ¾ Niechobrz: projekt drogi i 2 mostów do sta-
dionu sportowego. Koszt projektu: 220 000 zł. 
Przewidywane koszty budowy: 5 000 000 zł
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Zgłobień Laureatem Nagrody  
„Piękna Wieś Podkarpacka”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkar-
packiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Piękna 
Wieś Podkarpacka 2022”. Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców całej gminy, grup społecznych i instytucji dzia-
łających na terenie Zgłobnia, sołectwo zdobyło drugie 
miejsce w plebiscycie. 

Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka” realizowany jest 
od 2012 roku, w ramach Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi. W tym roku do konkursu zgłosiło się 18 sołectw 
z terenu Podkarpacia. Były to miejscowości, zarówno będące 
siedzibami gmin,  jak też mniejsze sołectwa, zaangażowane 
w dbałość o swoje otoczenie i integrację społeczną.

Pierwsze miejsce  w konkursie zdobył  Haczów, drugie 
miejsce przypadło Zgłobniowi, natomiast trzecie miejsce 
zdobyła Kombornia położona w gminie Korczyna. Wyróż-
nienia otrzymały natomiast miejscowości: Rakszawa, Hory-
niec-Zdrój, Jaślany, Bieliny, Jegiełła, Góra Motyczna i Ostrów.

Pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrody w postaci 
sprzętu do utrzymania estetyki miejscowości odebrali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca Burmistrza Justyna Pla-
cha-Adamska, Radny Rady Miejskiej Tadeusz Kalandyk, Sołtys 
Zgłobnia Łukasz Hudzik oraz Dyrektor Lokalnego Ośrodka 
Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu Maciej Sobotowski.

UM, PUW

Dostępny samorząd oraz Cyfrowa Gmina
Gmina Boguchwała realizuje dwa przedsięwzięcia grantowe 
"Dostępny samorząd - granty” oraz "Cyfrowa Gmina".
Celem pierwszego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostęp-
ności architektonicznej i cyfrowej oraz informacyjno-komu-
nikacyjnej dla mieszkańców Gminy Boguchwała poprzez 
dostosowanie pomieszczeń obsługi klienta na parterze w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, zakup i montaż 
urządzeń wspomagających komunikację, jak też dostosowanie 
strony internetowej Urzędu do osób ze szczególnymi potrze-
bami. Wartość grantu to 242 900 zł.

Nowe strony internetowe
Jednocześnie Gmina Boguchwała realizuje projekt „Cy-

frowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest zbu-
dowanie niezawodnej, bezpiecznej i wydajnej platformy do 
realizacji pracy zdalnej oraz świadczenia szerszej gamy usług 
dla mieszkańców wraz z zachowaniem wysokiego poziomu cy-
berbezpieczeństwa całej infrastruktury i ochroną danych.

Projekt zakłada modernizację portalu gminnego bo-
guchwala.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Planowane 
jest również wdrożenie nowych e-usług. System internetowy 
do rezerwacji wizyt w urzędzie zapewni obsługę interesanta 
za pomocą systemu kolejkowego oraz ograniczy czas wizy-
ty klienta w urzędzie. Natomiast system eBudżet dla urzędu, 
jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców będzie służył 
do zdalnej pracy w chmurze i jednocześnie zapewni dostęp 
dla mieszkańców do informacji  w zakresie budżetów jednost-
kowych, planów inwestycyjnych i innych podziałów środków 
finansowych. Wartość projektu to 627 480 zł.

UM
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Gmina Boguchwała - Ilu nas jest? 
Jacy jesteśmy?

Mniej więcej raz na 10 lat, pomimo stałego doskonalenia 
metod gromadzenia danych o  zdarzeniach demograficz-
nych w rejestrach ludności (urodzenia, zgony, migracje, 
małżeństwa, rozwody i separacje), w  poszczególnych kra-
jach podejmowany jest wysiłek organizacji spisów po-
wszechnych według uzgodnionych wspólnych zasad.

Spis ludności i mieszkań dostarcza danych o  ludności oraz 
rodzinach i gospodarstwach domowych w szczegółowym ujęciu 
terytorialnym, które są niezbędne do sprawnego zarządzania i for-
mułowania planów rozwojowych przez władze administracyjne 
szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Dane te są podsta-
wą kształtowania polityki oświatowej, ochrony zdrowia, zagospo-
darowania przestrzennego, czy rozwoju mieszkalnictwa. Informa-
cje te służą również określaniu wysokości subwencji państwowych 
czy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Po takie dane 
sięgają też przedsiębiorstwa i inwestorzy krajowi i zagraniczni, 
analizując rynek dla swoich usług. 

Według wyników ostatniego spisu NSP 2021 liczba ludno-
ści w Gminie Boguchwała wyniosła 21 807 osób i była wyższa 
o 15,2% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. W okresie 
międzyspisowym wzrost liczby ludności nastąpil w 53 gminach 
województwa podkarpackiego, natomiast w większości, bo 
w 107 gminach nastapił spadek. Najwyższe wzrosty (powyżej 
10%) odnotowano, oprócz naszej gminy, w gminach:  Krasne 
(o 21,2%) Trzebownisko (o 17%) i Pysznica (13,4%).

Liczba ludności w poszczególnym miejscowościach gminy  
Boguchwała z podziałem na płeć (stan w dniu 31.03.2021 r.)

Porównanie wyników spisów z  lat 2011 i 2021 pokazuje 
postępujący proces starzenia się ludności, który ma miejsce 
zarówno w Polsce, w województwie jak i też w samej gmi-
nie. W ciagu 10 lat liczba ludności w wieku poprodukcyjnym 
w gminie Boguchwała zwiększyła się o 32,2%. Ale jednocze-
śnie, co jest  pozytywnym zjawiskiem, zaobserwowano znacz-
ny przyrost osób w wieku przedpodukcyjnym (o 23,2%). 

Liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w Gminie 
Boguchwała według NSP 2011 oraz NSP 2021

Ludność według ekonomicznych grup wieku według miejscowości 
(stan w dniu 31.03.2021 r.)

Miejscowości

Ludność
w wieku 

przedproduk-
cyjnym

w wieku pro-
dukcyjnym

w wieku 
poprodukcyj-

nym

Boguchwała 1166 3747 1307

Kielanówka 517 1220 299

Lutoryż 400 1054 342

Mogielnica 383 896 221

Niechobrz 666 1778 579

Nosówka 375 991 286

Racławówka 388 1044 291

Wola Zgłobieńska 369 978 244

Zarzecze 123 362 172

Zgłobień 322 954 333

Według danych spisowych największy odsetek osób w wie-
ku przedprodukcyjnym (0-17 lat) był  w 2021 r. w Mogielnicy 
(25,5%) oraz w Kielanówce (25,4%), natomiast najmniejszy – 
w Zarzeczu i samym mieście Boguchwała (po 18,7%). 

Jeśli chodzi o osoby w wieku poprodukcyjnym to największy 
odsetek takich osób zamieszkiwał Zarzecze – 26,2% ludności, 
a także Boguchwałę (21,0%) i Zgłobień (20,7%). Najmniej osób 
starszych znajdowało się w Mogielnicy i Kielanówce (po 14,7%).

UM, źródło: GUS
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Podczas konferencji „Deinstytucjonalizacja usług spo-
łecznych – szanse i perspektywy”, organizowanej 14 grud-
nia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rze-
szowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale 
otrzymał Główne Wyróżnienie Lidera Rozwoju Teleopieki 
w województwie podkarpackim w 2022 roku. Certyfikat zo-
stał wręczony na ręce Andżeliki Nowak Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale. 

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Depar-
tamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Podkar-
packiego. Przedstawione zostały dobre praktyki samorządów, 
prowadzące do bardziej zaawansowanego działania z zakresu 
rozwoju usług społecznych na swoim terenie np. poprzez pro-
gram „Korpus Wsparcia Seniorów” i wykorzystanie teleopieki.

W bieżącym roku, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguchwale zakupił m.in. 
77 opasek bezpieczeństwa dla 
seniorów. Opaska posiada asy-
stenta głosowego, dwustronną 
komunikację głosową, kroko-
mierz, detektor upadku, lokali-
zator GPS oraz mierzy w czasie 
rzeczywistym puls i saturację. 
To niewielkie urządzenie przypominające zegarek na rękę, 
dzięki połączeniu z całodobowym centrum monitoringu, daje 
poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego 
rodzinie. 

MOPS

Boguchwalski MOPS  Boguchwalski MOPS  
w gronie liderów teleopiekiw gronie liderów teleopieki

Złote Gody w Gminie Boguchwała
25 listopada w boguchwalskim Spichlerzu, odbyło się 

uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z okazji jubileuszu „Złotych Godów”. W tym roku 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało 
osiem par z terenu Gminy Boguchwała.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Burmi-
strza Boguchwały Wiesława Kąkola, który pogratulował 
zgromadzonym parom małżeńskiego stażu. Wszyscy Ju-
bilaci, oprócz medali i pamiątkowych legitymacji wręczo-
nych przez Burmistrza, otrzymali z rąk Sekretarza Gminy 
Krzysztofa Lassoty oraz Kierownika USC Magdaleny Byjoś 
listy gratulacyjne, pamiątkowe statuetki, wiązanki kwiatów 
oraz upominki. 

Medale otrzymali: Bogumiła i Jan Dragan, Zofia i Bro-
nisław Kaszuba, Halina i Czesław   Krawiec, Zofia i Tadeusz 
Lib, Krystyna i Adam Pokrywka, Anna i Stanisław Szczy-
gieł, Grażyna i Ryszard Tapek, Zofia i Stanisław Włoch. 
Wszystkim Jubilatom gratulujemy i życzymy Diamento-
wych Godów.

Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zameldo-
wania przyjmuje zgłoszenia o nadanie odznaczeń za długo-
letnie pożycie małżeńskie trwające nieprzerwanie 50 lat (druk 
dostępny na stronie internetowej Gminy Boguchwała), oso-
biście bądź korespondencyjnie od zainteresowanych osób lub 
członków ich rodzin.

UM

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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Betlejemskie Światło Pokoju w Boguchwale
Betlejemskie Światło Pokoju każdego roku wędruje 

z Groty Narodzenia w Betlejem do Austrii, skąd przekazy-
wane jest przez skautów do innych krajów. Światełko trafiło 
także do Polski, a 13 grudnia, za sprawą I Gromady Zucho-
wej „Jagódki”, działającej przy Szkole Podstawowej w Bo-
guchwale, do Urzędu Miejskiego, gdzie młodych skautów 
przyjął Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz 
pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożo-
narodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę 

„Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie 
Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją ob-
jęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez 
ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za 
pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest prze-
kazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organiza-
cji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie 
Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje 
Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa 
się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

fot. UM, źródło: swiatlo.zhp.pl

Strażak z Mogielnicy walczy  
z nowotworem

Jako zawodowy strażak Państwowej Straży Pożarnej przez 
lata koordynował akcje ratujące ludzkie życie. Teraz walczy 
o swoje i prosi o pomoc oraz wsparcie finansowe, aby poko-
nać złośliwy nowotwór, który zaatakował jego ciało.

Zbigniew Baran to mieszkaniec Mogielnicy. Choroba 
spowodowała, że obecnie jest emerytowanym strażakiem Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rze-
szowie. Przez prawie 30 lat służby zawodowej przeszedł od 
szczebla starszego technika do zastępcy naczelnika Wydziału 
Kadr, Organizacji i Nadzoru KW PSP w Rzeszowie. Absol-
went Szkoły Oficerskiej SGSP w Warszawie.

Przez lata strażackiej służby koordynował akcjami ratun-
kowymi, gdy ludzkie życie było zagrożone: pożary, wypadki 
samochodowe, podtopienia. – Cel wyjazdów był jeden: ocalić 
ludzi, a poszkodowanym zapewnić opiekę i bezpieczeństwo. Stra-
żacy podczas działania niejednokrotnie ryzykowali własne życie 
i narażali zdrowie życie niosąc pomoc. Często sami ocierali się 
o śmierć – mówi Zbigniew Baran.

Aktywność strażacka została zahamowana w bolesną noc 
31 stycznia 2022 r. Potem szybka operacja, która uratowa-
ła jego życie. Niestety, kolejne badania wykryły nowotwór 

złośliwy jelita grubego. – Podczas operacji w lutym tego roku 
wszystkie zmienione chorobowo tkanki usunięto. Następne ba-
dania wykazały przerzuty raka do wątroby, otrzewnej i płuc. 
Zajęte zostały również węzły chłonne okołojelitowe. Badania 
genetyczne wykazały bardzo wąskie możliwości w korzystaniu 
z leczenia ze względu na mutację nowotworu – opisuje przebieg 
choroby Zbigniew Baran.

Nasz strażak pod koniec marca 2022 r. rozpoczął wy-
sokospecjalistyczne leczenie w Centralnym Szpitalu Kli-
nicznym MSWiA w Warszawie. Było to jedyne wyjście 
w zaistniałej sytuacji. Niestety leczenie jest kosztowne. – 
Dodatkowo dochodzą wydatki związane z dojazdami, kosztem 
zakupu leków i specjalistycznych odżywek. Wszystko to powo-
duje, że koszty leczenia są poza naszym zasięgiem – mówi żona 
Agnieszka Baran.

Rodzina i najbliżsi podjęli aktywne działania. Zbiórki 
środków finansowych przeprowadziła Szkoła Podstawowa 
w Mogielnicy oraz Koło Caritas. Publiczna zbiórka trwa na 
portalu SiePomaga. Przez okres 7 miesięcy br. zebrano po-
nad 43 tysiące złotych. Wpłaca rodzina, sąsiedzi, znajomi 
oraz społeczność lokalna. – Tato jest po szesnastu kursach che-
mioterapii. Pieniądze ze zbiórki zostały wykorzystane na zakup 
specjalistycznych leków. Dotychczasowa terapia przynosi efekty. 
Lekarstwa działają, a badania tomografem komputerowym wy-
kazały stabilizację choroby, tj. brak przerzutów w organizmie 
taty. Leczenie musi być kontynuowane, gdyż preparat zabija ko-
mórki rakowe – mówi córka Kinga Baran.

Rodzina prosi o pomoc i wsparcie. Nowotwór to groźna 
i poważna choroba. Widzą szansę na wyleczenie męża i ojca 
dwóch córek. Zbigniew Baran to bohater, który skutki choroby 
i następstwa po chemii znosi bardzo dzielnie. Rodzina ruszyła 
do walki o życie! Celem wsparcia można dokonać wpłaty

Portal SiePomaga: www.siepomaga.pl/zbigniew-baran
Konto bankowe: 49 1940 1076 4878 5702 0000 0000

Rafał Białorucki

INFORMACJE
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Niepełnosprawni wszystko potrafią!Niepełnosprawni wszystko potrafią!
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
Gminy Boguchwała zrealizowało projekt pt. „Niepełno-
sprawni wszystko potrafią - warsztaty stacjonarne i wyjaz-
dowe - druga edycja”. 

Warsztaty trwały od  20 sierpnia do 25 listopada 2022 
roku. Projekt składał się z 16 działań tj. 2 warsztatów wyjaz-
dowych, 11 warsztatów stacjonarnych, 2 spotkań integracyj-
nych oraz tematycznego Balu Przebierańców „W krainie Ba-
jek”. W realizację projektu zaangażowanych było wiele osób, 
w tym władze Gminy - Burmistrz Boguchwały Wiesław Ką-
kol oraz Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska.

Swoje zaangażowanie w projekt wykazali także wolonta-
riusze: Barbara Żak, która podjęła się wyreżyserowania spek-
taklu „Świtezianka”, florystka Ewa Lelek, która wykonała 
piękne wianki i przybrania do kapeluszy dla niepełnospraw-
nych aktorek i aktorów,  Justyna Wojtyna-Stawarz prowa-
dząca felinoterapię, a także Ewa i Jacek Nowakowie, którzy 
przeprowadzili zajęcia z arteterapii. Dobrą tradycją warsz-
tatów stały się też wolontariackie spotkania z Pasjonatami 
Motoryzacji Dawnej „Pęknięta Szprycha” oraz pełne humoru 
zabawy rytmiczno-taneczne, prowadzone przez doświadczo-
ną animatorkę Agnieszkę Kowal i jej syna Krzysztofa. Wiele 
zaangażowania wykazali młodzi instruktorzy Kinga Cygan 
i Norbert Schling w trakcie przygotowań do pokazu tanecz-

nego. Dodatkową pomocą wykazały się także panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Lutoryża.

Zrealizowany zestaw zajęć i warsztatów stanowi z jednej 
strony pożądaną kontynuacje form zajęć ubiegłorocznych, 
z drugiej zaś strony wprowadził, poprzez zajęcia teatralne 
nowy rodzaj terapii stymulującej  rozwój procesów pamięci 
i myślenia a także usprawnienia narządu artykulacyjnego oraz 
pobudzenie kreatywności.

SPONGM

Zbiórka dla bezdomnych zwierząt
W październiku 2022r. Boguchwalskie Forum Rozwoju 

Sp. z o.o. zorganizowało zbiórkę karmy suchej i mokrej dla 
podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bo-
guchwale. Do akcji przyłączyli się uczniowie Zespołu Szkół 
w Kielanówce, Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, Lutoryżu, 
Racławówce, przedszkolaki z Przedszkola w Czudcu, ucznio-

wie Szkoły Podstawowej w Wyżnem oraz Delikatesy Cen-
trum w Lubeni. 

Odzew z jakim spotkała się akcja przerósł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, w punkcie zbiórki w Restauracji 
Genius Loci klienci również przynosili podarunki dla zwie-
rząt. Łącznie udało się zebrać ponad 200 kg karmy suchej 
i mokrej dla psów i kotów, koce, posłania, 40 kg żwirku do 
kuwet.

Zbiórka pokazała, że lokalnej społeczności leży na sercu 
dobro naszych małych przyjaciół, udowodniła jak wielkie 
serce posiadają mieszkańcy, uczniowie oraz dyrekcje szkół, 
które tak chętnie przyłączyły się do akcji. BFR Sp. z o.o. bar-
dzo dziękuje wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie 
i z pewnością poprowadzi następną zbiórkę, bo pomagać jest 
naprawdę warto.

Grzegorz Daszykowski BFR, fot. archiwum BFR
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11 listopada, w ramach Gminnych Obchodów Święta 
Niepodległości, odbyła się msza święta w intencji ojczyzny 
w kościele parafialnym w Boguchwale. Następnie zgroma-
dzeni uczestnicy udali się pod budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Boguchwale, gdzie został poświęcony i odsłonięty 
obelisk upamiętniający niezwykłą postać lokalnego patrioty, 
przemysłowca, działacza społecznego i niepodległościowego, 
założyciela OSP Boguchwała Klaudiusza Angermana. Prze-
mówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol, o swoim dziadku opowiedział wnuk Jarosław 
Angerman, a tablicę odsłonił prawnuk Klaudiusz Angerman 
z synem. Następnie przedstawiciele władz samorządowych 
i społeczności lokalnej złożyli kwiaty pod obeliskiem. Środki 
na wykonanie obelisku zostały pozyskane dzięki inicjatywie 
i staraniom strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
guchwale. Uroczysty charakter wydarzenia nadała oprawa 
muzyczna Orkiestry Dętej Gminy Boguchwała oraz Chóru 
Deo-Gloria z Boguchwały.

Z okazji Święta Niepodległości w Lutoryżu odbyła się 
wieczornica pieśni patriotycznych pod hasłem „Śpiewamy 
dla Niepodległej” organizowana przez Lokalny Ośrodek Kul-
tury „Razem” w Niechobrzu oraz Kapelę Kalina z Lutoryża. 
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwo-
wego Mazurka Dąbrowskiego. Później głos zabrał Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, który w swoim przemówieniu 
podkreślił jak ważne jest obchodzenie Narodowego Święta 
Niepodległości oraz promowanie postaw patriotycznych. Na-
stępnie w krótkich filmikach przybliżone zostały sylwetki bo-
haterów walki o niepodległość – Józefa Piłsudskiego, Jana Igna-
cego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz Wincentego 

Witosa. Podczas nastrojowego koncertu w wykonaniu Kapeli 
Kalina z Lutoryża usłyszeć można było pieśni patriotyczne ta-
kie jak „My pierwsza brygada”, „Jak długo w sercach naszych”, 
„Wojenko, Wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Maszeru-
ją strzelcy” i wiele innych. W śpiew włączyli się także miesz-
kańcy, którzy otrzymali przygotowane specjalnie na tą okazję 
śpiewniki. Słodki poczęstunek dla przybyłych przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lutoryża.

Narodowe Święto Niepodległości stało się także okazją 
do zorganizowania po raz pierwszy w historii Zespołu Fol-
kowego „Ziomki” i Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” 
w Zgłobniu, koncertu patriotycznego pod nazwą „Wieczór 
Pieśni Patriotycznej”. Dom Kultury w Woli Zgłobieńskiej 
zgromadził licznie przybyłych na to wydarzenie mieszkań-
ców, a także zaproszonych gości. Na doniosłość wydarzenia 
wpłynęła niewątpliwie obecność Żołnierzy Wojska Polskie-
go. Z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich obecnością swą 
zaszczycili: kpt Jan Jastrzębski, kpr. Dariusz Niedziałek, st. 
szer. Rafał Niedziałek. Natomiast Wojska Obrony Terytorial-
nej reprezentowali: dyrektor LOK „Wspólnota” ppor. Maciej 
Sobotowski, st. kpr. Józef Szeliga, st. kpr. Andrzej Drzał, st. 
szer. Mateusz Łoboda. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego 
oraz okolicznościowych przemówieniach, odczytany został 
list od zaprzyjaźnionego ks. Ivana Kołtuna z miejscowości 
Stracz na Ukrainie. Dalsza część „Wieczoru...” wypełniona 
była śpiewem pieśni patriotycznych. Całość spotkania zakoń-
czył poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Woli Zgłobieńskiej.

Agnieszka Czarnik-Buż, Maciej Dziedzic,  
Dawid Ziomek, fot. ośrodki kultury

Gminne Obchody Święta Niepodległości

KRONIKA
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Przez 75 lat pochodzący z Racławówki Wła-
dysław Świetlik uważany był za zaginio-

nego podczas Kampanii Wrześniowej. 
Jego wojenne losy pozostawały nie-

wyjaśnione. Miejsce jego śmierci 
i pochówku udało mi się szczęśli-
wie odszukać. 

Władysław Świetlik urodził 
się 8 kwietnia 1915 r. w Racła-
wówce, w rodzinie Antoniego 
i Katarzyny z domu Książek. 
Jego rodzicami chrzestnymi byli 
Władysław Książek i Anna Sar-
na. Służbę wojskową w drugiej 

połowie lat trzydziestych odby-
wał w 6 Pułku Strzelców Konnych 

im. Hetmana Wielkiego Koronnego 
Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi. 

Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. nie 
powrócił już z wojny do domu. Rodzina aż do 

2014 r. nie znała daty i miejsca jego śmierci i pochów-
ku. Na istnienie jego grobu natrafił  piszący te słowa Zdzisław 
Domino. Podczas badań genealogicznych ofiar wojny z terenu 
parafii Zabierzów znajdujących się na tablicy pamiątkowej na 
kościele parafialnym w Zabierzowie szczęśliwie udało mi się 
zlokalizować miejsce jego śmierci i datę.

Na froncie
Pułk zmobilizowano 27 sierpnia 1939 r. w Żółkwi, trans-

portami kolejowymi został przerzucony na północne skrzy-
dło Armii Łódź, w rejon Rossoszycy i Szadka. Po osiągnięciu 
pełnej gotowości bojowej, nocą z 4 na 5 września, obsadził 
wschodni brzeg Warty w rejonie Popowa. Wchodził w skład 
Kresowej Brygady Kawalerii. Od wczesnych godzin rannych 
5 września pułk toczył zażarte walki z nacierającymi kolum-
nami niemieckiej piechoty zmotoryzowanej, ponosząc ciężkie 
straty sięgające 20% stanu osobowego. Pod Aleksandrowem 
sztab brygady utracił łączność z 1 szwadronem. 7 września 
szwadron ten został zniszczony pod Szczawinem. Rankiem 
11 września resztki pułku wraz z częścią oddziałów Kresowej 
BK zostały otoczone w rejonie lasów pod Osuchowem, gdzie 
po wyczerpaniu amunicji, zmuszone były skapitulować. Do 
niewoli dostał się dowódca pułku ppłk dypl. Stefan Mossor.

Rozbite i rozproszone pod Głownem 8 września – 2 i 3 
szwadron, po samotnych walkach pod Zaborówkiem i Sa-
dową w Puszczy Kampinoskiej dołączyły do Zgrupowania 
mjr. Józefa Juniewicza (zastępcy dowódcy 12 Pułku Ułanów 
Podolskich z Białokrynicy). W trakcie przedzierania się tej 
grupy do Warszawy, w bitwie pod Łomiankami zginęło 90% 
żołnierzy tych szwadronów.

Nie wiadomo, kiedy i gdzie został ciężko ranny Włady-
sław Świetlik. Zmarł 6 października 1939 r. w Radogoszczy. 

Pochowany w Łodzi, w dzielnicy Bałuty, na cmentarzu parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Wincentego przy ul. Smutnej 9, 
kwatera 60, front 61. Jest jedną z pochowanych tam 250 ofiar 
wojny obronnej 1939 r., którzy zginęli w okolicach Rado-
goszczy. Obok żołnierzy, spoczywają tam także cywilne ofia-
ry wojny zmarłe podczas zbombardowania przez Niemców 
szosy brzezińskiej. Władysław Świetlik był kawalerem, miał 
siostrę Zofię ur. 28 październiku 1917 r. (po mężu Buda) oraz 
brata Stanisława ur. 24 grudnia 1921 r.

Wojenny los księdza Alojzego Schmidta
Warto nadmienić, że w domu Antoniego i Katarzyny 

Świetlików, w latach 1944–45 mieszkał ks. Alojzy Schmidt. Do 
Racławówki przyjechał jako uciekinier ze Wschodu, z matką 
Marią Schmidt z domu Käss oraz ciotką Stanisławą Woźny. 
Matka księdza, Maria była drugą żoną jego ojca, Alojzego. 
Pierwsza żona i dwoje małych dzieci zmarło w młodym wieku 
i zostali pochowani w Łukowcu Wiszniowskim, na Kresach. 
Ksiądz Alojzy urodzony 27 czerwca 1918 r. w Żurawnie został 
wyświęcony na kapłana 15 listopada 1942 r. W dniu 7 grud-
nia 1943 r. przybył do parafii w Jazłowcu, w powiecie Buczacz 
(archidiecezja lwowska), celem objęcia obowiązków wikariusza. 
Nazajutrz w nocy na miasto napadli Ukraińcy. Proboszcz ks. dr 
Andrzej Kraśnicki (w wieku 48 lat) został poddany torturom 

Miejsce pochówku bohatera Września ‘39 
Władysława Świetlika z Racławówki  
odkryłem po 75 latach od jego śmierci
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przez nacjonalistów ukraińskich na plebanii, wyrzucony przez 
okno ze strychu na chodnik, wywieziony a następnie  utopio-
ny w pobliskim jeziorze. Nowo przybyłemu wikaremu naka-
zali natychmiastową ucieczkę z parafii. I tak z grupą parafian 
trafił do Racławówki. Podczas okupacji pomagał podupadają-
cemu na zdrowiu proboszczowi ks. Marcelemu Sochańskiemu 
(1859–1944) i wikariuszowi ks. Ignacemu Potocznemu (1911–
66) w obowiązkach duszpasterskich.

Po wyzwoleniu w 1945 r. ks. Alojzy Schmidt wyjechał na 
Ziemie Odzyskane i 10 sierpnia 1945 r. zgłosił się do Ku-
rii Archidiecezjalnej we Wrocławiu. Dopiero w rok później 
spotkał się z pozostałą rodziną przybyłą ze wschodu, która 
przeżyła okupację w Łukowcu i Horodowie. Wcześniej o so-
bie nic nie wiedzieli. Podczas pełnienia obowiązków duszpa-
sterskich ks. Alojzy Schmidt doszedł do tytułu prałata. Zmarł 
12 października 1980 r. i został pochowany przy kościele 
parafialnym w Szczawnie-Zdroju. Jest to jedyny grób przy 
tym kościele, jako wyraz wyjątkowej wdzięczności parafian 
dla swojego długoletniego proboszcza. Archiwalne fotografie 
do publikacji udostępnili: Władysław Świetlik z Boguchwa-

ły, Ryszard i Barbara z Świetlik z Racławówki oraz Bogu-
sław Kleszczyński z IPN Oddział w Rzeszowie (zbiór IPN-
-Rz-551/1/DVD). 

Bibliografia w archiwum piszącego te słowa. 
Zdzisław Domino

KRONIKA

„Niech pozostanie w naszej pamięci” 
Starszy chorąży Jan Kiepura (1978-2013)

Na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie, w dolnej środ-
kowej części  tej nekropolii, znajduje się mogiła żołnierza 
Wojska Polskiego – starszego chorążego Jana Kiepury. Na 
tablicy nagrobnej wykonanej z pustynnego granitu widnie-
ją daty urodzenia i zgonu: 17.01.1978-10.06.2013 i krótka 
inskrypcja: „Zginął śmiercią tragiczną w Afganistanie”. „Idź 
dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu. Po złote runo nicości, 
twoją ostatnią nagrodę (…)”. W chwili śmierci miał 35 lat. 

Urodził się w Rzeszowie. Od dziecka lubił sport. Służ-
bę wojskową rozpoczął we wrześniu 2004 r. jako podchorąży 
Szkoły Podchorążych Rezerwy. Był to rozszerzony kurs szko-
leniowy. W sierpniu 2007 r. został powołany do zawodowej 
służby wojskowej w I Batalionie Strzelców Podhalańskich 
21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Został 
dowódcą drużyny, a później dowódcą sekcji. Szybko zdobył 
żołnierskie doświadczenie. Został instruktorem walki. Sporty 
walki stały się wkrótce jego pasją. W 2012 r. ukończył Szko-
łę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu, a ponadto 

Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim. Żył 
wojskiem. Koledzy opowiadają o nim, że był wyjątkowym 
człowiekiem.

Plutonowy Tomasz Sela, gdy zobaczył go pierwszy raz 
pomyślał sobie: „Szorstki gość”. –Krótko ostrzyżone włosy, po-
stawa boksera, wydawał się chłodny i zamknięty - wspominał 
Janka. Trzeba go było poznać bliżej aby przekonać się, że to 
świetny gość. Dowcipny, potrafił rozbawić towarzystwo, po-
zytywnie nastawiony do życia. Wojsko było jego pasją. Kochał 
tę robotę. Ludzie do niego lgnęli. Nie owijał w bawełnę, gdy 
cos mu leżało na sercu. I przez te cechy został obdarzony du-
żym zaufaniem.   

Po raz pierwszy wyjechał na misję wojskową poza grani-
cami państwa w 2009 r. w ramach VI Zmiany Polskiego Kon-
tygentu Wojskowego w Afganistanie. Po raz drugi w 2013 r. 
w składzie XIII Zmiany PKW w Afganistanie. Wyjazd na 
misje był spełnieniem jego marzeń. Ostatnia jego misja za-
kończyła się po dwóch miesiącach służby w Afganistanie, 
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w dniu 10 czerwca. To był ich rutynowy, codzienny patrol, 
wykonywany na południe od bazy Ghazni przez żołnierzy 
plutonu zmotoryzowanego ze składu Zespołu Bojowego 
CHARLIE. Plutonowy Kiepura dowodził drużyną. Dostał 
zadanie ochrony amerykańskich żołnierzy, saperów z zespołu 
do spraw oczyszczania dróg z materiałów niebezpiecznych. 
Teren ubezpieczali także polscy żołnierze w śmigłowcach bo-
jowych. Jechali słynną i główną arterią komunikacyjną pro-
wincji Ghazni Highway, łączącą Kabul z Kandaharem. Miej-
sce to było szczególnie niebezpieczne, bo talibowie próbowali 
co chwile zakłócić na niej ruch, m.in. umieszczając ładunki 
wybuchowe w tunelach, pod mostami i przepustami. 

W pewnej chwili zaniepokojeni żołnierze amerykańscy za-
trzymali kolumnę. Naoczny świadek plutonowy Tomasz Sela 
wspomina: „Wysiedliśmy z rosomaka, Janek poszedł na lewo, ja na 
prawo. Po godzinie usłyszałem wybuch. Pomyślałem, że to któryś 
z Amerykanów. Zatrzymaliśmy się, czekaliśmy. Nie wiedzieliśmy 
kto dostał. Amerykanie mówili między sobą, ze to nikt od nich. 
Przyjechał rosomak medyczny zabrali poszkodowanego, wtedy do-
wiedziałem się, że Janek jest ranny. Wróciliśmy do bazy. Wówczas 
dotarła wiadomość, że Janek nie żyje. Zmarł podczas transportu do 
szpitala w Ghazni. Szok. Głowy nam pospadały”.

Major Marek Pietrzak, ówczesny rzecznik prasowy 
Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych wyjaśniał, że: 
plut. Jan Kiepura wszedł na zakopaną w ziemi minę. Była 
to tak zwana mina naciskowa, że nie dało się jej zauważyć. 
Nie do końca było wiadomo, czy ładunek został podłożony 
przez Talibów, czy też może to pozostałość po konflikcie 
afgańsko-radzieckim. 

Na uroczystej zbiórce w bazie Ghazni, osiem godzin od 
jego śmierci, około godziny 14:30 polscy i amerykańscy żoł-
nierze oraz pracownicy wojska Sił Zbrojnych „Biały Orzeł” 
pożegnali poległego kolegę, przed jego ostatnią drogą do kra-
ju, do rodziny. W atmosferę skupienia i zadumy wprowadził 
kapelan XIII zmiany Polskiego Kontygentu Wojskowego ks. 
ppłk Piotr Kowalczyk. Zmarłego pożegnał dowódca Polskich 
Sił Zadaniowych gen. bryg. Marek Sokołowski, oraz jego 
zastępca ppłk Artur Warwas. Gdy śmigłowiec z trumną pole-
głego Jana Kiepury wzbił się powietrze, z pokładu eskortują-
cej go maszyny, śmigłowca Mi-24, wystrzelono flary jako sa-
lut w hołdzie poległemu bohaterowi. Nad bazą uniósł się pył 
wzbudzony przez śmigłowce wzbijające się w powietrze. Cia-
ło polskiego żołnierza zostało przetransportowane do bazy 
Bagram, a następnie do amerykańskiej bazy sił powietrznych 
w niemieckim Ramstein, aby w czwartek 13 czerwca dotrzeć 
na warszawskie lotnisko Okęcie. 

W Kielanówce, gdzie mieszkali Kiepurowie, czekała żona 
Gabrysia i dwóch synów, 6-letni Gniewko i 14-letni Krzysz-
tof. Mąż i ojciec pożegnał ich na zawsze dwa miesiące wcze-
śniej, w chwili wyjazdu na misję tj. 14 kwietnia 2013 r. Ludz-
kie szczęście opuściło go, w poniedziałek, 10 czerwca 2013 r. 

- Będziemy mówić twoim synom, że byłeś bohaterem, że 
w najtrudniejszych warunkach pokazałeś czym jest honor i god-
ność polskiego żołnierza - mówił szef MON Tomasz Siemoniak 
podczas ceremonii powitania trumny z ciałem Jana Kiepury 
na lotnisku wojskowym w Warszawie. -Udowodniłeś, że żoł-
nierz to nie tylko zawód; że to coś znacznie więcej. To powołanie 
warte ceny życia. To odpowiedzialność i odwaga, która każe iść 
w pierwszej linii, tak jak ty, Janku szedłeś tam, w Afganistanie, 
choć przecież chciałeś żyć i wrócić do kraju. 

Pogrzeb plutonowego Jana Kiepury odbył się w dniu 14 
czerwca w kościele parafialnym w Zabierzowie, pw. Wszyst-
kich Świętych. Ciało spoczęło w grobie na miejscowym 
cmentarzu. W uroczystym, ostatnim jego pożegnaniu oprócz 
rodziny i kolegów uczestniczyli także: Minister Obrony Na-
rodowej Tomasz Siemoniak, Szef Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego gen. broni Mieczysław Gocuł, dowódca Wojsk 
Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka. Uczestniczyły 
władze  wojewódzkie  i samorządowe. Kapelan Garnizonu 
Rzeszów ks. płk Tomasz Anisiewicz w swojej homilii mó-
wił o uczciwości i sprawiedliwości poległego żołnierza oraz 
oddaniu Ojczyźnie i służbie. Podkreślił, że to właśnie te war-
tości kierowały jego postępowaniem w życiu. Gdy do grobu 
opuszczano trumnę na niebie nad cmentarzem pojawił się 
cień. Jastrząb rozpostarł ogon i zakołował. Dostojny drapież-
nik budzący respekt i podziw w przestworzach, przyleciał po-
żegnać żołnierza Wojska Polskiego, który podobne uczucia 
budził na ziemi. Przedstawiciel Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego płk Mariusz Fryc, odczytał list Prezydenta RP 
skierowany do rodziny st. chor. Jana Kiepury.

Pośmiertnie Jan Kiepura awansowany został przez Mi-
nistra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka do stopnia 
starszego chorążego. Przez Prezydenta RP Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdą Afgani-
stanu. Wpisany do Księgi Honorowej Wojska Polskiego. 

Co roku w dniu 10 czerwca, w godzinie jego śmierci 
w Racławówce spotykają się żołnierze 1 Batalionu Strzelców 
Podhalańskich z Rzeszowa, aby oddać poległemu koledze 
swój szacunek i okazać pamięć. Msza święta i apel poległych 
odbywają się o godz. 06:30. 

Do opracowania wykorzystałem dokumenty udostęp-
nione mi przez dyrektora Centrum Weterana Działań Poza 
Granicami Państwa, płk rez. Mariusza Pogonowskiego oraz 
własny zbiór informacji. 

Opracował Zdzisław Domino
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Życie jest matematyką
Od 15 września w Zespole Szkół w Kielanówce realizowa-
ny jest projekt pod nazwą „Życie jest matematyką” dofinan-
sowany przez Fundację mBanku.

Projekt skierowany został do uczniów klas IV-VI, ale 
działania projektowe pośrednio obejmują także: pozostałych 
uczniów szkoły, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pracow-
ników szkoły, uczniów i nauczycieli innych szkół w gminie, 
społeczność gminną.

Myślą przewodnią projektu jest ukazanie wszechobecności 
matematyki w życiu codziennym oraz uświadomienie uczniom, 
że nie opiera się ona tylko na przyswajaniu definicji i wzorów 
oraz rozwiązywaniu typowych zadań, ale można ją znaleźć na-
wet tam, gdzie się jej na pierwszy rzut oka nie spodziewamy. 
Jednym słowem matematyka jest wszędzie i może być napraw-
dę fascynująca, a świat bez matematyki nie ma racji bytu.

Dotychczas odbyła się rodzinna gra terenowa „Prosto do 
celu”, która dostarczyła wielu emocji dzieciom i opiekunom. 
Do rywalizacji przystąpiło18 drużyn. Po otrzymaniu mapy, każ-
da z nich wyruszyła trasę do oznaczonych na mapie punktów 
z zadaniami. Przy każdym punkcie zawodnicy losowali pytanie 
sprawdzające wiedzę z zakresu matematyki i notowali jego roz-
wiązanie na karcie odpowiedzi. O wygranej oprócz liczby uzy-
skanych punktów decydował także czas wykonania zadania.

Odbyły się również zajęcia plastyczno-techniczne „Syme-
tria w architekturze i naturze”. Podczas zajęć uczniowie przy-
pomnieli sobie pojęcia i definicje związane z przekształcenia-
mi geometrycznymi, odnajdywali symetrię w świecie roślin 
oraz architekturze, a także samodzielnie wykonali makiety 
symetrycznych budowli.

Następne działanie to warsztaty pokazujące obecność ma-
tematyki w kuchni – „Kuchenne rewolucje matematyczne”. 

Na pierwszych z nich uczniowie z dużym zainteresowaniem 
ważyli produkty, zamieniali jednostki wag, przeliczali ilość 
potrzebnych produktów przy pomocy proporcji. Na kolej-
nych zajęciach – piekli ciasteczka, które posłużyły do utwo-
rzenia planszy z klasyfikacją czworokątów. Uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w zajęciach i z dużą dokładnością i sta-
rannością wykonywali zadania, a pięknie udekorowane cia-
steczka smakowały przepysznie.

Projekt trwał do 15 grudnia, a na uczestników czekały 
jeszcze inne ciekawe zajęcia i warsztaty, wieczór gier oraz 
konkursy z nagrodami.

źródło i fot. ZS Kielanówka

Pasowanie na ucznia w SP2 w Niechobrzu
16 listopada w Szkole Podstawowej nr 2  im. Królowej 

Jadwigi w Niechobrzu odbyło się Ślubowanie i Pasowanie 
na ucznia klasy pierwszej. Zaproszeni goście, dyrekcja, na-
uczyciele oraz najmłodsi bohaterowie i ich rodzice zebrali 
się w sali gimnastycznej SP nr 2 w Niechobrzu. Po powi-
taniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły Tomasza 
Siorka odśpiewano hymn szkoły. Następnie pierwszoklasiści 
przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze, 
piosenki i taniec. Świetnie prezentowali się w kowbojskich 
kapeluszach podczas tańca „Oh! Susanna’’. 

Po prezentacji umiejętności recytatorskich, wokalnych 
i tanecznych uczniowie klasy pierwszej w biretach na gło-
wach, w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym 
ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swo-
ją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor 
szkoły Tomasz Siorek dużym ołówkiem dokonał symbolicz-
nego aktu pasowania na ucznia. Następnie wychowawczyni 
Lucyna Michalik wręczyła ufundowane przez rodziców ku-
ferki pomocy dydaktycznych, a klasa druga powitała pierw-
szoklasistów swoim występem i prezentami.

Na zakończenie uroczystości dzieci miały możliwość 
wykonania pamiątkowych zdjęć. Uroczystość zakończyła 
się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców 
klasy pierwszej. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, aby 
każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przy-
gód z nauką , a także, aby nasza placówka była dla nich miej-
scem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, 
rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

Lucyna Michalik, fot. Tadeusz Poźniak 
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Dzień Patrona Szkoły Podstawowej  
w Boguchwale

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. 
gen. Stanisława Maczka w Boguchwale odbyły się dnia 9 grudnia.

Obchody Dnia Patrona jak co roku zostały poprzedzone 
konkursem wiedzy o generale Stanisławie Maczku oraz kon-
kursie plastycznym klas I-VIII. W konkursie wiedzy na po-
dium stanęła Emilia Ważna z klasy VIIIc, II miejsce ex aequo 
zajęła: Anna Moroz z kl. Vc, Szymon Wilk kl. VIa i Dominik 
Wróblewski z kl. VIIIb. III miejsce – Paulina Przywara z kl. 
Vb. Wyróżnienia zdobyli: Maciej Oleniacz z kl. IVb, Oliwia 
Kąkol z kl. Vb oraz Szczepan Hendzel z kl. VIa. W klasy-
fikacji zespołowej najlepsza okazała się klasa VIIIb. Tema-
tem konkursu plastycznego był „Portret Patrona – Generała 
Stanisława Maczka”. Nagrodzone i wyróżnione prace według 
kategorii wiekowych: Klasy I – III: nagroda: Milena Jachyra – 
kl. IIb, wyróżnienia: Tymoteusz Kornak – kl. IIc, Emilia Ma-
terna – kl. Ic, Mateusz Zdun – kl. Ic. Klasy IV – V: nagroda: 
Emilia Mazur – kl. Vb, wyróżnienia: Jagoda Kręcisz – kl. Va, 
Karol Pitera – kl. IVc, Marlena Róg – kl. Vc. Klasy VI – VIII: 

nagroda: Matylda Tabaka – kl. VIIIc, wyróżnienia: Martyna 
Palak – kl. VIIa, Kamila Tabaka – kl. VIb

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta akademia, 
w której uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza 
Justyna Placha-Adamska, przedstawiciele wojska: dowódca 1. 
batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Marcin Samburski 
i kpr. Konrad Paśko oraz por. Ewelina Machucka z 21. Bryga-
dy Strzelców Podhalańskich. Program artystyczny przedsta-
wili uczniowie z klas: Vc, VIa, VIb i VIIIc. W programie nie 
brakowało wzruszających pieśni w wykonaniu Julii Kornak, 
Anny Moroz i Mai Żyradzkiej, wierszy i faktów z życia gen. 
Stanisława Maczka. W ten sposób społeczność uczniowska 
oddała szacunek i uczciła pamięć swojego Patrona.

Biorąc udział w tej ważnej dla nas uroczystości daliśmy 
wyraz uznania dla zwycięskiego czynu zbrojnego naszego Pa-
trona i jego wartości, które są ideą przewodnią corocznych 
obchodów w naszej szkole.

SP Boguchwała

Uczniowskie wsparcie dla potrzebujących
Z okazji zbliżających się świąt, uczniowie z terenu Gminy 
Boguchwała włączyli się w liczne akcje charytatywne.

„Razem na Święta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Na-
uki, w której zachęca się uczniów do niesienia pomocy innym. 
W ramach akcji, podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Mogielnicy otrzymali od wychowanków SP Mo-
gielnica zestaw kartek świątecznych składający się z prac dzieci 
powstałych na zajęciach plastyki oraz specjalnie dedykowanych 
imiennych kartek wykonanych przez uczniów starszych klas. 
Uczniowie z Mogielnicy i Lutoryża połączyli także siły, aby 
przygotować jak najwięcej kartek świątecznych dla Weroniki 
Świder oraz dary dla Domu Dziecka MIESZKO w Rzeszowie. 

Szkoły z Mogielnicy i Racławówki włączyły się także 
w akcję pomocy Polakom na Ukrainie. Wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Walki z  Kalectwem, przy wsparciu Grupy 
Kapitałowej „Specjał” oraz  Kuratorium Oświaty w  Rzeszo-
wie, zorganizowano zbiórkę produktów spożywczych, które 
trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, 
Łanowic oraz  innych miejscowości. W Szkole Podstawowej 
w Woli Zgłobieńskiej został zorganizowany mecz siatkówki - 

nauczyciele kontra uczniowie. W samym meczu nie chodziło 
o rywalizację i wygraną, a o dobrą zabawę. Atmosfera me-
czowa sprzyjała zorganizowanej akcji charytatywnej na rzecz 
Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Udało się zebrać wie-
le przydatnych akcesoriów dla podopiecznych Fundacji oraz 
pieniądze w łącznej kwocie ponad 700 zł. Wiele pozostałych 
placówek wzięło także udział w ogólnopolskiej inicjatywie 
„Szlachetna Paczka”.

W akcję „To TY bądź naszym świętym Mikołajem” włą-
czył się także Samorząd Uczniowski LOB i zorganizował 
zbiórkę artykułów na potrzeby Fundacji Podkarpackiego Ho-
spicjum dla Dzieci. W ramach tej charytatywnej pomocy cała 
społeczność uczniowska, a także rodzice i nauczyciele, oprócz 
środków finansowych na zakup niezbędnych produktów che-
miczno-żywnościowych, zebrali dużą ilość darów, które spra-
wią wiele uciechy małym pensjonariuszom Hospicjum. Ca-
łość świątecznej pomocy dla tej placówki medycznej ze strony 
LOB przekroczyła 2 tys. zł.

źródło: SP Mogielnica, SP Lutoryż,  
SP Wola Zgłobieńska, LOB
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Podkarpacki Jarmark Bożonarodzeniowy

11 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Boguchwale odbył się Podkarpacki Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz 
Boguchwały, Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

Jarmark uroczyście otworzył Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol. Na wydarzeniu nie zabrakło stoisk z ja-
dłem regionalnym kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy 
Boguchwała, członków Stowarzyszenia Krzewienia Kultu-
ry Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” oraz świątecznych 
stoisk handlowych przygotowanych przez rękodzielników, 
Klub Aktywnej Kobiety z Boguchwały i podpieczonym 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Zgłobnia. Wśród od-
wiedzających jarmark popularnością cieszyły się warsztaty 
kulinarne potrwa wigilijnych i wielopokoleniowe warsz-
taty rękodzielnicze. Odbyły się również koncerty kolęd 
i muzyki ludowej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kompanija” z Boguchwały, Zespołu Folkowego „Ziomki” 
z Woli Zgłobieńskiej oraz Kapeli i Zespółu Śpiewaczego 
„Kalina” z Lutoryż. 

Podczas wydarzenia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na „Najdłuższy łańcuch choinkowy”. Zwycięzcami 
okazały się dzieci ze świetlic Lokalnego Ośrodka „Razem” w Nie-
chobrzu, które wspólnymi siłami przygotowały łańcuch o długości 
250 metrów. Nagrody wszystkim zwycięzcom wręczyli Zastępca 
Burmistrza Justyna Placha-Adamska i przedstawiciel Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi Aleksander Peszka. 

Okres świąt to czas dzielenia się dobrem. Przez cały dzień 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Bo-
guchwała zbierali pieniądze dla mieszańca Mogielnicy, stra-
żaka Zbigniewa Barana, razem z rodziną, która przygotowała 
ciasta i ozdoby. Zostało zebrane ponad 5 000 zł. 

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale zaprasza na 
trwającą Ogólnopolską Wystawę Malarstwa „Wieś oczami 
artysty”, która jest do obejrzenia do 8 stycznia 2023 r. Ponad-
to MCK zaprasza do wykonania ludowej ścianki fotograficz-
nej w kawiarni Centrum.

Wydarzenie dofinansowane w ramach współpracy przez 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

MCK
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Mikołajkowe spotkania  Mikołajkowe spotkania  
w ośrodkach kulturyw ośrodkach kultury
Mikołajki  wpisały się już na stałe w kalendarz wydarzeń 
organizowanych przez ośrodki kultury z terenu Gminy. 
I w tym roku Mikołaj zawitał do każdej miejscowości.

W oczekiwaniu na spotkanie z Mikołajem najmłodsi 
mieli zapewnioną moc atrakcji podczas wspólnych zabaw 
z elfami, bawiąc się i tańcząc przy muzyce. Nie zabrakło rów-
nież przedstawień teatralnych.

Śmiechu i radości było wiele, a na twarzach dzieci było 
widać ogromne wzruszenie i zadowolenie ze spotkania. 
Przybyły gość zapraszał dzieci po upominki, niektórzy po-
deszli do Mikołaja z rezerwą, ale większość dzieci nie mo-
gła się doczekać, kiedy otrzyma prezent. Wyjątkowe chwile 
tego spotkania zostały uwiecznione podczas licznych sesji 
zdjęciowych. 

Po tych miłych chwilach św. Mikołaj wyruszył w dalszą 
podróż, aby wrócić do nas za rok. 

MCK, LOK Wspólnota, 
LOK Razem
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Koncert charytatywny „Dobro powraca”

27 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwa-
le odbył się Koncert Charytatywny dla Edyty, mieszkanki 
Gminy Boguchwała. Wydarzenie pokazało jak wielkie ser-
ce mają, nie tylko jej przyjaciele i rodzina, ale wszyscy, któ-
rzy wierzą, że dobro powraca. 

Tłumy, które zawitały w progach Miejskiego Centrum 
Kultury w Boguchwale przyczyniły się do sukcesu całego 
przedsięwzięcia. Organizatorzy, wolontariusze, artyści, pro-
wadzący, stowarzyszenia, fundacje, podopieczni i instruktorzy 
z warsztatów terapii zajęciowej, motocykliści, kierowcy, fir-
my, przedsiębiorstwa, kluby, gabinety, osoby prywatne, służby 
mundurowe, Policja, Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwa-
le oraz licznie wspierająca rodzina, przyjaciele i znajomi Edyty 
- nikt nie pobierał żadnych pieniędzy, każdy chciał pomóc.

W trakcie koncertu odbył się konkurs z cennymi nagroda-
mi, kiermasz oraz bazarek. Dziękujemy wszystkim ofiarodaw-
com oraz sponsorom za przekazanie ogromnej liczby bonów, 
przedmiotów, fantów i nagród.

Muzyczną i artystyczną ucztę zaserwowali: Projekt  
Clapt&Tone - A Tribute to Eric Clapton,  Zespół Grzane 
Wino, Zespół Buen Camino, Zespół Akordeonowy Przyja-
ciół Edyty, Rodzina Stojków oraz tancerze Klubu Tańca To-
warzyskiego „Dżet” Rzeszów - Boguchwała i  formacja Hip-
-Hop „Riders”.

Podczas koncertu nie zabrakło niespodzianek dla Edyty 
i specjalnych gości. Łącznie zebrano 32 000 zł.

MCK
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Koncert w Świątecznym Miasteczku
10 grudnia, podczas Świątecznego Miasteczka na rze-

szowskim rynku, wokaliści Domu Kultury w Kielanówce 
mieli niezwykłą okazję zaprezentowania się na dużej scenie 
przed szeroką publicznością. 

Koncert pt. „Zaczarujmy świąteczny czas”, który został 
przygotowany i koordynowany przez instruktorkę Lokalnego 
Ośrodka Kultury „Wspólnota” Magdalenę Podlasek, zawie-
rał dziesięć utworów w klimacie zimowym oraz świątecznym. 

Magiczne, muzyczne chwile przeżywali zarówno wokaliści, jak 
i cała publiczność. Występy były oklaskiwane przez wszystkich 
obecnych obserwatorów. Artyści zaprezentowali utwory takie 
jak: „Gwiazdy tańczyły”, „Święta to czas niespodzianek”, „Pa-
storałka od serca do ucha”, czy znane i uwielbiane „Last Christ-
mas”. W rolę konferansjera wcieliła się Kinga Kania, uczennica 
klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kielanówce.

LOK Wspólnota

Warsztaty kulinarne w filiach  
LOK „Wspólnota”
W ostatnim czasie, w filiach Lokalnego Ośrodka Kultury 
„Wspólnota”, można było poczuć zapach pysznych potraw 
i wypieków. Wszystko za sprawą, organizowanych przez 
ośrodek, warsztatów kulinarnych dla dzieci.

Warsztaty rozpoczęły się od pogadanki na temat bezpie-
czeństwa w kuchni oraz jak ważne jest mycie rąk podczas 
przygotowywania posiłków. W Domu Kultury w Nosówce 
młodzi uczestnicy przygotowywali pierniki. Z dużym entu-
zjazmem odbywało się wałkowanie i wykrawanie pierniczków 
o różnych kształtach. Nie zabrakło choinek, gwiazdek, reni-
ferów i dzwoneczków. Przygotowane wspólnie pierniki trafiły 
do piekarników, a ich zapach podczas pieczenia przywołał na 
myśl dom, rodzinną atmosferę i fakt, że zbliża się ten pięk-
ny i wyjątkowy czas. Gdy pierniczki były już gotowe wszyscy 
przystąpili do dekorowania. Każdy wykazał się olbrzymią po-
mysłowością i kreatywnością podczas ozdabiania ciasteczek.

W Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej mali kucharze mie-

li okazję wykonać domowe rurki z kremem. Wiesława Ziomek 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zgłobieńskiej dbała o to, 
aby każdy z uczestników warsztatów czuł się dobrze i czerpał 
jak najwięcej przyjemności z tego wydarzenia. W Domu Kultury 
w Kielanówce uczestnicy mieli nie lada wyzwanie: upiec czeko-
ladowe muffinki oraz ozdobić je tak, aby wyglądały jak reniferki. 
Dzieci miały do dyspozycji precelki, pisaki spożywcze w różnych 
kolorach, czekoladową polewę, kolorowe draże oraz mnóstwo 
smacznych posypek o różnych kształtach. Na samym końcu 
uczestnicy dali upust swojej wyobraźni i stworzyli improwizowa-
ne, niesamowite dzieła sztuki muffinkowej z dostępnych produk-
tów, wyłączenie według swoich autorskich pomysłów. W Domu 
Kultury w Racławówce, pod okiem Iwony Zięby, uczestnicy pie-
kli i zdobili gofry, muffinki, pierniczki, a także pizzę.

Organizatorem warsztatów był Lokalny Ośrodek Kultury 
„Wspólnota” w Zgłobniu.

LOK Wspólnota
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Warsztaty kulturalne Boguchwała - 
Rozwadów

19 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Centrum 
Kultury w Boguchwale odbyły się kolejne, wspólne warsz-
taty kulturalne, realizowane w ramach projektu realizowa-
nego przez Gminę Boguchwała, Miejskie Centrum Kultu-
ry w Boguchwale i ukraiński Rozwadów.

Podczas warsztatów uczestnicy wymieniali się doświad-
czeniami związanymi z tradycją, historią i kulturą, omówili 
również sposoby promocji swoich miast. W integracji uczest-
ników pomogły zaplanowane zajęcia, prowadzone przez in-
struktorów z Rowadowa: kurs mistrzowski z malarstwa na 
szkle oraz mistrzowski kurs filcowania wełny. 

Projekt finansowany jest z Programu Współpracy Trans-
granicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 „Współpra-
ca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, rozwo-
ju i zachowania lokalnej kultury i historii”.

MCK

Stowarzyszenie Lubcza zrealizowało 
projekt „Las nasz przyjaciel”
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza otrzymało 
dofinansowanie na realizację projektu pod hasłem „Las nasz 
przyjaciel”. Projekt realizowany był w ramach programu 
Sportowa Natura, prowadzonego przez Lasy Państwowe.

Pierwszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu 
była organizacja Jesiennego Rajdu Rowerowego, skierowane-
go w głównej mierze do młodzieży. Ponad stu uczestników 
wystartowało z miejscowości Racławówka, Zgłobień oraz 
Wola Zgłobieńska, aby spotkać się przy wejściu do ścieżki 
dydaktycznej w Rezerwacie Wielki Las. Na zakończenie 
wszyscy uczestniczyli w tradycyjnym turystycznym ognisku, 
a także zapoznali się z tematyką ochrony przyrody. To dzia-
łanie miało zachęcić młodzież do trenowania kolarstwa gór-
skiego, a także pokazać piękno natury w najbliższej okolicy.

Zgodnie z założeniami projektu „Las nasz przyjaciel” zor-
ganizowano także wyjazdowe warsztaty, na których uczest-
nicy mogli zapoznać się z formami ochrony przyrody na 
przykładzie pobliskich rezerwatów – „Wielki Las” w Woli 
Zgłobieńskiej, „Mójka” w Futomie, „Góra Chełm” w Stępinie 
oraz „Herby” w Wiśniowej. W trakcie wędrówek po rezer-
wacie grupa przemieszczała się ścieżkami dydaktycznymi, 

zapoznając się z fauną i florą występującą w tych rezerwa-
tach. Zorganizowano również warsztaty surwiwalowe, pod-
czas których uczestnicy uczyli się jak filtrować wodę, aby była 
zdatna do picia, ustalać kierunki stron świata, poznawali teo-
rie budowy szałasów, metody rozpalania ognia oraz zdobywa-
nia pożywienia w kompleksach leśnych.

Celem przeprowadzenia projektu była promocja lasów, 
jako naturalnego, zdrowego i atrakcyjnego miejsca do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Prowadzone w partnerstwie 
z Lasami Państwowymi działania miały zachęcić do poprawy 
formy fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu 
natury, jako głównych założeń programu Sportowa Natura.

źródło i foto: www.sstlubcza.com 
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Spotkania literackie w bibliotece  Spotkania literackie w bibliotece  
w Boguchwalew Boguchwale

Listopad był miesiącem pełnym literackich spotkań w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Boguchwale,  w której gościliśmy 
podróżnika Marka Kamińskiego oraz poetę Henryka Pawła 
Piotrowskiego. Każde z tych spotkań cieszyło się dużym za-
interesowaniem ze strony publiczności oraz pokazało, że lu-
dzie chcą się spotykać i spędzać wspólnie czas.

Spotkanie andrzejkowe studentów UAP
Niecodzienne wydarzenie i z dwiema muzami w dodat-

ku… Tak właśnie przebiegały tegoroczne Andrzejki Uniwer-
sytetu Aktywni Plus w Boguchwale. Uniwersytetu z wielolet-
nimi tradycjami, skupiającego nie tylko aktywnych seniorów, 
ale także wielu sympatyków, dla których marki: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Boguchwale i Uniwersytet Aktywni 
Plus, oznaczają miejsce pełne inspiracji i artystycznych ak-
tywności. Oczywiście – z książką w roli głównej.

A książki, zwłaszcza tej, w poetyckim wydaniu, nie bra-
kowało 19 listopada 2022 roku w Rezydencji Literackiej 
Boguchwały, bo spotkanie andrzejkowe w całości było po-
święcone twórczości Henryka Pawła Piotrowskiego - poety 
z Siedlisk i chórzysty – amatora, śpiewającego w boguchwal-
skim Chórze „Deo Gloria”. 

Piękne wiersze Henryka Pawła Piotrowskiego, przed-
stawione boguchwalskiej publiczności w profesjonalnej, bo 
w aktorskiej odsłonie Andrzeja Piecucha, dopełniane urzeka-
jącym wokalem Bożeny Sieńko, z pewnością długo pozostaną 
w pamięci studentów i sympatyków Uniwersytetu Aktywni 
Plus w Boguchwale. 

Spotkanie z podróżnikiem
15 listopada w bibliotece w Boguchwale spotkaliśmy się 

z człowiekiem, filozofem i podróżnikiem Markiem Kamiń-

skim, który podzielił się swoimi przeżyciami i przemyślenia-
mi z podróży. W jego książkach mocno brzmi przesłanie, że 
to człowiek jest najważniejszy, że człowieczeństwo jest tym, 
dzięki czemu możemy być dla siebie, a nie obok siebie. Mówił 
o samotności, która dotyczy każdego z nas i o tym, żeby czy-
tać książki, bo w nich są marzenia i pasje do spełnienia. Autor 
książki ”Moje bieguny” podkreślał, że budowanie odporno-
ści psychicznej i edukowanie młodzieży w poczuciu własnej 
wartości jest niezbędnym elementem ich rozwoju. Spotkanie 
prowadziła Aneta Świeca, bibliotekarka i moderatorka Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w Boguchwale. Ser-
deczne podziękowania dla Anieli Stopyry, Danuty Barczew-
skiej, Ireny Blechinger, Danuty Totoń oraz Katarzyny Sieńko 
za stały i aktywny udział w spotkaniach DKK. To właśnie 
dzięki tym uczestniczkom możliwe było spotkanie z Mar-
kiem Kamińskim. Spotkanie dofinansowane ze środków 
Instytutu  Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Bombki

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale zorganizo-
wała wyjazd dla Czytelników i Użytkowników do Muzeum 
Bombki w Nowej Dębie. 10 grudnia grupa ponad 60 osób 
odwiedziła to wyjątkowe miejsce, w którym wzięli udział 
w pokazie dmuchania bombek, pokazie srebrzenia bombek, 
odwiedzili dekoratornie i uczestniczyli w warsztacie zdobie-
nia bombek. 

GBP
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Dawne zwyczaje, obrzędy i wierzenia Dawne zwyczaje, obrzędy i wierzenia 
Wigilii Bożego NarodzeniaWigilii Bożego Narodzenia

Święta zaczynała uroczysta wieczerza wigilijna zwana „Pośnik”, 
gdyż był to ostatni dzień Adwentu. I obowiązywał post od mięsa, 
a do XX w. również nabiału. „Pośnik” w naszym domu zaczynało 
się o wczesnym zmroku, gdy przyszli wszyscy z rodziny i zaprosze-
ni, zgodnie z tradycją jako pierwszy u najstarszego z rodu, u babci 
„Wielkij Jagi”, która z nami mieszkała. Babcia pilnowała by wszyst-
ko było zgodnie ze starymi zwyczajami i  wierzeniami.

Na środku izby ustawiono stół przykryty białym obrusem, 
pod który ojciec położył garść siana i posypał ziarno zbóż, któ-
rymi wcześniej obsypywał budynki gospodarcze, zaklinając 
myszy i inne szkodniki skandując zaklęcie: „Naści Boże stwory, 
nie właście do stodoły, nie właście do kumory”, a pod stołem roz-
ścielał słomę, a na niej  położył lemiesz do pługa lub siekierę, 
by wszystkim przy stole zapewnić trwałe zdrowie. Do „Pośniku” 
wszyscy stawali wokół stołu, siedzieli tylko sędziwi i chorzy.

Jadło podawano w jednej donicy, misce, a każdy jadł swoją 
łyżką. Gospodyni dbała by nikomu nie brakło łyżki, bo byłby 
to zły znak - za rok kogoś z rodziny by brakło, tak jak w przy-
padku braku cienia na ścianie. Izby, gdzie był „Pośnik” oświe-
tlano lampą naftową i kilkoma migającymi świeczkami na 
choince. Na ścianach migały powyginane cienie i trudno było 
ustalić, czy wszyscy mają swoje cienie, ale nie raz słyszałam, 
jak ktoś z rodziny zmarł, stwierdzenie: „Na to sie miało… przy 
Pośniku brakowało jednego cienia”. Na „Pośnik” zazwyczaj przy-
noszono swoje łyżki zatknięte za pas na plecach, bo to miało 
gwarantować, że przy robocie w polu „krzyże nie bedo bolały”.

Jak się już wszyscy zebrali przy stole, babcia zarządzała: 
„dzieci wołejcie wilka bedziewa zaczynać  Pośnik”. Biegaliśmy 
do okien, stukaliśmy w ramę okienną  i po trzykroć woła-
liśmy: „Wilczku, wilczku przyjć tu do nos do Pośniku, jak nie 
przyjdziesz dzisio, to nie przychodź nigdy”. Wierzono, że wilk 
symbol wszystkiego złego, gdyby przyjął zaproszenie, pojed-
nałby się z ludźmi, stracił swoją moc i nie mógłby szkodzić.

Wszyscy stali wokół stołu, tylko najstarsi (dziadek i babcia) sie-
dzieli na stołkach przy stole. „W imię łojca ji Syna ji Ducha Świntego” 
- rozpoczynał zgodnie z tradycją gospodarz (nasz ojciec), a wszyscy 
odpowiadali „Jamen” i rozpoczynał tradycyjną modlitwę. „Dziękujwa 
Bogu, ze my się dzisio zebrali przy tem Pośniku i módlmy się na żywych, 
by Bóg nam błogosławił i a dusze zmarłych z nasych rodzin, a zwłosca co 
w tym roku nos łodesli”. Potem zwracał się do zebranych z opłatkiem 
w ręce: „Wybacie mi com komu zawiniuł, jako jo wom wybocom… Niek 
nom Jezus Chrystus nas Pan ji Zbawiciel wszystko wybocy, a Matka 
Bosko mo w swoji piecy… Jamen”. A wszyscy chórem powtórzyli „Ja-
men”. Ojciec zwracał się z opłatkiem do babci Jagaty, a potem do 
swojej matki, babci Hanki ze słowami: „Życe wom scynscio, zdrowia ji 
wszelaki fortuny, a po śmierci niebieski korony”. Ucałował ręce, a bab-
cie go pocałowały w czoło, łamiąc się opłatkiem życzyły: „Niech cie 
Bóg zdrowiem darzy, Niek ci się w zyciu wiedzie”. Wszyscy łamali 
się opłatkiem i składali sobie życzenia zaczynając od najstarszego, 
a dzieci naśladując dorosłych były wyciszone i grzeczne, czekały aż 

będą mogły podejść do dziadka czy babci i złożyć życzenia.
Na środku stołu leżał opłatek, a na nim gospodyni stawiała do-

nice z potrawami. Jaka potrawa  stanęła na stole, trzeba było zaklinać 
urodzaj tego, z czego była przygotowana potrawa, czochrając  sobie 
nawzajem włosy. Mile było przyjęte, gdy dzieci poczochrały dziadka, 
babcię, ojca, matkę. Była to radość i nadzieja urodzaju, ale też forma 
pouczającej zabawy. Jak podano żurek i chleb wykrzykiwano „ruć się 
zytko”,  ziemniaki „wioncie się zimniocki”, kapustę z grochem „skła-
dejcie się główecki, ruć sie grosku ruć”. Wymyślano przy tym zabawy 
w odstraszanie szkodników. Jak w barszczu były grzyby to wyłapy-
wano na łyżki wykrzykując „lapać zbocniacki lapać”. Wróżby urodzaju 
sprawdzano po podniesieniu miski, jak opłatek przykleił się do dna, 
to wróżyło dobry urodzaj. Ostatnią potrawą był zawsze kompot 
z suszu. Przy tej potrawie, jak starsi już pokosztowali, a było w gronie 
rodziny kilku chłopców, pozwalano im na zabawę. Najstarszy z do-
rosłych wskazywał łyżką  chłopca mówiąc „mój sad” i bronił dostępu 
do kompotu innym uderzając w łyżkę sięgającego po kompot, ale 
w tym czasie inny wykorzystał i nabrał i wypił kompot zdobywając 
prawo do sadu.

Po zakończonym „Pośniku” zaczynano śpiewać kolędy, mło-
dzi chłopcy szli wiązać drzewa owocowe, żeby rodziły. Ze snopka 
i tzw. „kolędy”, a jak nie było to ze słomy spod stołu wigilijnego 
robiono powrósło, którym obwiązywali mało rodzące drzewo, 
grożąc siekierą pokrzykiwali „Nie chcesz rodzić? Rudź, jak rodzić 
nie będziesz w łogniu gorzeć będziesz, rudź”. Dziewczęta wróżyły 
sobie wychodząc pojedynczo przed dom, nasłuchiwały, z której 
strony pies zaszczeka, z tej przyjdzie jej wybrany. Liczyły także 
kołki w płocie, od budynku do furtki. Liczba parzysta wróżyła 
rychłe wesele, a jak pojedyncza, to jeszcze rok panieństwa. Jak 
młodzi zmarzli i wracali do izby, przynosili jeszcze więcej słomy 
i ścielili na klepisku, rozsiadali się i bawili się we wróżby.

Niektórzy uczestnicy szli do innych domów na Pośnik, po-
zostali kolędowali a domownicy jeszcze zabezpieczali pozosta-
łe potrawy, zbierali i zamykali w budynkach sprzęt, bo w noc 
wigilijną „nie obeszło się bez psot”. Tam, gdzie były panny, mogli 
wóz wywlec do stawu czy na dach, a słomom wyścielić ścieżki 
po wsi. „Dla dziewcyny to był hunor” że ma powodzenie. Na św. 
Szczepana trzeba było wszystkie śmieci posprzątać. Kto mógł 
wybierał się na pasterkę, zbierali się w gromady i śpiewając ko-
lędy wychodzili na pasterkę. Gospodarze, którzy mieli córki 
dorosłe chowali i zamykali wozy, sanie i inne narzędzia, a nawet 
niektórzy po pasterce nie kładli się spać tylko pilnowali.

W dzień Bożego Narodzenia nie wolno było używać żad-
nych ostrych narzędzi, ani rozpalać ognia. W dzień św. Szczepana, 
pierwszego męczennika święci się owies na pamiątkę „ukamie-
nowania”. Chłopcy rzucali owsem, nawet bobem w dziewczęta, 
a księdzu raz też się dostało. Tak zaczyna się okres „godów” czyli 
spotkań towarzyskich, wesel i zabaw.

Stefania Buda
fot. archiwum.sadeczanin.info
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Finał gminny w koszykówce dziewcząt i chłopców 
dla Szkoły Podstawowej w Boguchwale

Hala sportowa Zespołu Szkół w Niechobrzu była miej-
scem, gdzie rozegrany został Finał Gminnych Igrzysk Dzieci 
w koszykówce dziewcząt i chłopców. W turnieju finałowym 
dziewcząt i chłopców klas IV-VI wzięły udział: Szkoła Pod-
stawowa z Niechobrza, Szkoła Podstawowa z Boguchwały 
i Szkoła Podstawowa z Nosówki. Mecze rozegrano systemem 
„każdy z każdym”. Zdecydowane, pewne i bardzo wysokie 
wygrane nad swoimi rywalami w kategorii dziewcząt i chłop-
ców odniosła Szkoła Podstawowa w Boguchwale. Obie dru-
żyny awansowały tym samym do Finału Powiatowego, który 
rozegrany został w Błażowej. Wyniki końcowe: Dziewczy-
ny – 1. miejsce: SP Boguchwała, 2. miejsce: SP Nosówka, 3. 
miejsce: SP Niechobrz. Chłopcy – 1. miejsce: SP Boguchwa-
ła, 2. miejsce: SP Niechobrz, 3. miejsce: SP Nosówka

Finał powiatowy
2 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Błażowej ro-

zegrany został Finał Igrzysk Dzieci powiatu rzeszowskiego 
w koszykówce chłopców. W zawodach udział wzięło 6 drużyn, 
które wygrały rozgrywki w swoich gminach: Szkoła Podstawo-
wa z Błażowej, Siedlisk, Wysokiej Głogowskiej, Trzebowniska, 

Trzciany i Boguchwały. Ze względu na dużą liczbę zespołów za-
stosowano system grupowy. Niestety boguchwalska drużyna, po 
bardzo zaciętej rywalizacji w grupie, przegrała decydujący mecz 
z Trzebowniskiem 12:8 i odpadła z dalszej rywalizacji o miejsca 
medalowe. Ostatecznie chłopcy zajęli 5 miejsce w turnieju.

4 x Boguchwała
Po wygranych finałach gminnych przez młodszych kole-

gów i koleżanki w koszykówce do tego grona dołączyli rów-
nież starsi koledzy. Chłopcy z klas VIII po wygranych pół-
finałach w swoich grupach, awansowali do wielkiego finału 
gminnego, w którym okazali się najlepsi - pokonując szkołę 
z Nosówki (II miejsce) oraz szkołę z Niechobrza nr 1 (III 
miejsce). Drużyny z tych szkół spotkały się także w finale 
dziewcząt. Mecze były bardzo wyrównane i toczyły się do 
ostatnich sekund, o czym może świadczyć, że zwycięska szko-
ła wygrała pierwszy mecz jednym koszem, a drugi musiały 
rozstrzygnąć dopiero w zwycięskiej dogrywce. Szkołą, która 
odniosła zwycięstwo w tych zawodach okazała się ponownie 
Szkoła Podstawowa w Boguchwale.

źródło i fot. SP Boguchwała

Nocna Przebieżka „Wielki Las”
Już po raz drugi Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lub-
cza” było organizatorem Nocnej Przebieżki „Wielki Las”. 

Jesienno-zimowa aura nie odstraszyła miłośników biega-
nia po lesie oraz marszów nordic walking. Ponad stu uczest-
ników przemierzało trasy w Woli Zgłobieńskiej, prowadzące 
między innymi przez tereny leśne. Czekały na nich biegowe 
dystanse 12 i 22 km oraz marsz na 10 km, który cieszył się 
największą popularnością. Tym razem nie liczył się wynik 

sportowy, a dobra zabawa i entuzjazm, którego uczestnikom 
nie brakowało. Na trasie oraz na mecie czekały niespodzianki.

Przebieżka była zapowiedzią II Zimowego Biegu „Wielki 
Las”. Rywalizacja na identycznych dystansach i bardzo zbliżonych 
trasach odbędzie się 11 lutego 2023 r., a start również zaplanowa-
no w Woli Zgłobieńskiej. Zapisy ruszą początkiem stycznia. 

SST Lubcza
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Kolejne sukcesy bokserów Gimnasionu
Kolejny wielki sukces sportowy odnieśli bokserzy z UKS 
Gimnasion Boguchwała, podczas Pucharu Polski U-13 
i U-15, który rozegrany został w Ciechocinku.

Boguchwalski klub reprezentowało dwóch zawodników: 
44 kg Tymoteusz Kasperski U-13 i 60 kg Seweryn Siorek 
U-15. Seweryn Siorek wrócił z tytułem wicemistrza. Do fi-
nału stoczył trzy pojedynki wygrane jednogłośną decyzją sę-
dziów. W walce finałowej musiał uznać wyższość uczestnika 
Mistrzostw Europy w Turcji i Mistrza Polski Młodzików 
w Bytowie Jana Januszewskiego ze Skorpiona Szczecin.

Drugi z zawodników UKS-u Tymoteusz Kasperski zdo-
był brązowy medal. Powielił sukces swojego brata Adriana, 
który również zdobył medal brązowy, ale podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików we wrześniu 2022 r. w Bytowie. Wejście 
do strefy medalowej zapewniło Tymkowi wygranie jednego 
pojedynku. Niestety w półfinale przegrał z późniejszym Mi-
strzem Pucharu Polski pochodzącym z Sosnowca.

Łącznie bokserzy boguchwalskiego klubu w 2022 roku 
zdobyli 4 medale na imprezach centralnych. Dwa podczas 

Mistrzostw Polski Młodzików w Bytowie i dwa medale pod-
czas Pucharu Polski w Ciechocinku. Gratulujemy osiągnię-
tych sukcesów.

źródło i fot. UKS Gimnasion Boguchwała

Drużyny Lubczy na półmetku rozgrywek
Trwa sezon siatkarski. W rozgrywkach organizowanych 
przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej 
udział biorą trzy zespoły SST Lubcza Racławówka. Roz-
grywane do tej pory spotkania dostarczyły wielu emocji. 

Siatkarze rywalizujący w rozgrywkach Podkarpackiej 1. 
Ligi Mężczyzn zajmują na półmetku sezonu drugie miejsce. 
Broniący mistrzowskiego tytułu zespół wygrał siedem z dzie-
więciu rozegranych spotkań i ustępuje miejsca jedynie druży-
nie z Czudca. 

Udaną rundę mają za sobą także siatkarki Lubczy. Druży-
na bierze udział w rozgrywkach Podkarpackiej 1. Ligi Kobiet. 

Aktualnie zajmuje trzecie miejsce, z dorobkiem 15 punktów, 
na które złożyło się pięć zwycięstw i dwie porażki. 

Liderem Podkarpackiej 2. Ligi Mężczyzn jest drugi ze-
spół siatkarzy Lubczy. W pięciu do tej pory rozegranych me-
czach drużyna zanotowała komplet zwycięstw. 

Druga część rozgrywek zaplanowana jest na okres od stycz-
nia do marca. Rywalizację zwieńczą Turnieje Finałowe, zapla-
nowane na przełom marca i kwietnia. Dwie najlepsze drużyn 
z pierwszej ligi wojewódzkiej, zarówno u kobiet, jak i u męż-
czyzn, awansują do ogólnopolskich baraży o awans do II ligi. 

SST Lubcza
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CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ! FINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCH

®

SZTAB BOGUCHWAŁA
21.01.2023   SP w Niechobrzu
• mecz w ramach podkarpackiej I ligi siatkówki mężczyzn

SST Lubcza Racławówka vs Wisłok Strzyżów

29.01.2023     Rynek Miejski od godz. 12.00
• Boguchwalski Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”
• pokaz sprzętu pożarniczo-gaśniczego
• pokaz udzielania pierwszej pomocy
• budujemy śniegowe Serducho
• przeciąganie liny Radni Miasta vs Mieszkańcy
• gorąca grochówka wojskowa

29.01.2023      Sala widowiskowa MCK od godz. 15.00
• Boguchwalskie Forum Artystyczne
• Okiem rajdowca – relacja z rajdu Maroko – Sahara
• Aukcja charytatywna
• Kiermasz książki przeczytanej, warsztaty plastyczne,
• malowanie twarzy
• Światełko do nieba
• Koncert Rafa Identity

Organizator:

Współorganizatorzy:

Patron medialny:


