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BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Sportowa)
6. Sklep p. Lassota

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Lokalny Ośrodek Kultury
2. Sklep nr 3 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

 NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury

Gdzie można  
otrzymać bezpłatnie  
„Wiadomości Boguchwalskie”

ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko kolo LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzyska 1)

Urząd Miejski w Boguchwale 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Boguchwale oraz wszystkie jej filie 
na terenie Gminy Boguchwała

GS - placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

Wiadomości samorządowe
Z kalendarza Burmistrza      •	
Relacja z I i II  sesji Rady Miejskiej  •	
w Boguchwale   
Rynek w Boguchwale •	
Dawny	Ośrodek	Zdrowia	w	Niechobrzu	•	
wyremontowany 
Nowy	wizerunek	Komisariatu	Policji	 •	
w Boguchwale 

Szkoła
Mikołajkowe	scratchowanie	•	
Język	i	kultura	japońska	w	Liceum	 •	
Ogólnokształcącym	i	Gimnazjum	 
Dwujęzycznym	w	Boguchwale	

Informacje
70 lat Izolatora•	

Kronika
Kapliczki	w	Niechobrzu	-	cd.	•	

Warto wiedzieć
33.	Rocznica	wprowadzenia	 •	
stanu wojennego 
Film	„Kiedy	ranne	wstają	zorze…”	 •	
–	zakończenie	projektu
Ciekawa	pamiątka	 •	
z nieciekawych czasów
Wieniec	dożynkowy	z	Mogielnicy	 •	
wyróżniony
Gminny	Systen	Informacji	Przestrzennej•	
Zakończylismy	akcję	 •	
bezpłatnych	szczepień

Kultura
Biblioteka	w	Boguchwale	 •	
przyjazna	sztabom	WOŚP
Zostań	wolontariuszem	Biblioteki	 •	
w Boguchwale
Roztańczony	Mikołaj	w	MCK	 •	
w Boguchwale
Powstaje	Dyskusyjny	Klub	Książki	 •	
dla	Dorosłych	w	Boguchwale	
Pluszowy	miś	dobry	na	wszystko•	
Nowa	półka	w	bibliotece•	
Warto	być	czujnym•	
Z	książką	i	kukiełką	w	ręce•	

Sport
Kolejne	sukcesy	A.	Frankiewicz•	
Promujemy	ruch	i	zdrowy	tryb	życia•	
Bramkarze Izolatora trenowali  •	
z	Maciejem	Szczęsnym
Mikołajkowy	Turniej	Młodzieżowej	Rady	•	
Miejskiej 18

Informacje
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Relacja z sesji

Z Kalendarza Burmistrza...
20 listopada  - -	udział	w	konfe-
rencji	 „Stan	 wdrożenia	 Regio-
nalnego	 Programu	Operacyjne-
go	w	2014	roku”.

20 listopada  - -	 spotkanie	 z	
mieszkańcami	dot.	budowy	dro-
gi	Boguchwała-Lutoryż

21 listopada  - -	spotkanie	z	pre-
zesem	firmy	ERBUD	dot.	 reali-
zacji	budowy	miejskiego	rynku

21 listopada  - -	spotkanie	z	soł-
tysami

21 listopada  - -	udział	w	obcho-
dach	 jubileuszu	 70-lecia	 ZKS	
Izolator	Boguchwała

3 grudnia  - -	spotkanie	z	prezesem	
zarządu	gminnego	oddziału	ZNP

4 grudnia  - -	 spotkanie	 z	 dyrek-
torem	 Departamentu	 Wdrażania	
Projektów	 Infrastrukturalnych	
RPO	Urzędu	Marszałkowskiego

5 grudnia  - -	konferencja	w	Urzę-
dzie	Marszałkowski	dot.	Programu	
Operacyjnego	Kapitał	Ludzki

8 grudnia  - -	 spotkanie	 z	 preze-
sem	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	
„Geodeci”

8 grudnia  - -	 spotkanie	 z	 dyrek-
torem	 Departament	 Programów	

Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
Urzędu	Marszałkowskiego

8 grudnia  - -	 udział	 w	 posie-
dzeniu	 komitetu	 sterującego	
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych	 Rzeszowskiego	
Obszaru	Funkcjonalnego

10 grudnia  - -	spotkanie	z	pro-
jektantami	 Miejscowego	 Planu	
Zagospodarowania	Przestrzen-
nego

10 grudnia  - -	uroczyste	otwar-
cie	Komisariatu	Policji	w	Bogu-
chwale

26 listopada w Sali Widowisko-
wej Urzędu Miejskiego w Bogu-
chwale odbyło się pierwsze po-
siedzenie nowo wybranej Rady 
Miejskiej w Boguchwale. Pierw-
szą sesję VII kadencji otworzył 
radny senior Tadeusz Kalandyk.
Przewodniczący	 Miejskiej	 Komi-

sji	Wyborczej	w	Boguchwale	Andrzej	
Gajdek	 wraz	 z	 zastępcą	 Władysła-
wem	Rzepką	wręczyli	zaświadczenia	
o	 wyborze	 na	 radnych	 Rady	 Miej-
skiej.	Zaświadczenia	otrzymali:

Piotr	Drąg	z	Boguchwały•	
Antoni	Golonkiewicz	z	Boguchwały•	
Piotr	Pustelny	z	Boguchwały•	
Andrzej	Pilecki	z	Boguchwały•	
Wiesław	Kąkol	z	Boguchwały•	
Maria	Uberman	z	Lutoryża•	
Adam	Baran	z	Lutoryża•	
Ryszard Mirowski z Mogielnicy•	
Jerzy	Mazur	z	Niechobrza•	
Tadeusz	Rak	z	Niechobrza•	
Paweł	 Sanecki	 z	Woli	 Zgłobień-•	
skiej
Tadeusz	Kalandyk	ze	Zgłobnia•	
Alina	Pociask	z	Nosówki•	
Piotr	Bednarski	z	Racławówki•	
Andrzej	Liput	z	Kielanówki•	
Wszyscy	radni	złożyli	ślubowanie.	

Rotę	 ślubowania	 odczytał	 Piotr	 Pu-
stelny.
Podczas	 sesji	 przeprowadzono	

wybory	 na	 Przewodniczącego	 Rady	
Miejskiej	 oraz	 Zastępców	 Przewod-
niczącego.	 Przewodniczącym	 Rady	
Miejskiej	 jednogłośnie	 został	 wy-
brany	Wiesław	Kąkol	z	Boguchwały.	 
W	 wyniku	 głosowania	 funkcje	 Za-
stępców	 zostały	 powierzone	 Jerze-
mu	Mazurowi	z	Niechobrza	i	Adamo-
wi	Baranowi	z	Lutoryża.
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 UM  

Szanowni	Państwo!

Pragnę	serdecznie	podziękować	wszystkim	Mieszkańcom	Gminy	Boguchwała,	którzy	wzięli	udział	w	wy-
borach	samorządowych.
Dziękuję	 za	 poparcie	 mojej	 kandydatury	 na	 stanowisko	 Burmistrza	 Boguchwały	 oraz	 głosy,	 

jakie	Państwo	oddaliście	na	kandydatów	do	Rady	Miejskiej	w	Boguchwale	z	listy	KWW	Nowoczesna	Gmina.	
Uzyskany	wynik	wyborczy	świadczy	o	potrzebie	realizacji	naszego	programu.	
Państwa	 obecność	 przy	 urnach	 wyborczych,	 dowiodła,	 że	 to	 ważne	 prawo	 obywatela	 zostało	 przez	

Państwa	 docenione	 i	mądrze	wykorzystane.	 Aktywnym	uczestnictwem	w	procesie	 kształtowania	 progra-
mu,	 wyraziliście	 Państwo	 zainteresowanie,	 zaangażowanie	 i	 troskę	 o	 przyszłość	 naszej	 Małej	 Ojczyzny.	 
To	z	Państwa	woli	wybrane	osoby	przez	cztery	lata	obecnej	kadencji	będą	realizować	program	rozwoju	Gmi-
ny	Boguchwała.
Z	tej	okazji	życzę	całej	naszej	gminnej	wspólnocie,	by	najbliższa	kadencja	samorządu	była	okresem	roz-

woju,	zaowocowała	jeszcze	większą	dynamiką	pozytywnych	zmian	dla	wspólnej	przyszłości.

Wiesław Dronka

5 grudnia w Sali Widowisko-
wej Urzędu Miejskiego w Bogu-
chwale odbyła się II sesja Rady 
Miejskiej w Boguchwale. Głów-
nym punktem obrad było złoże-
nie ślubowania przez Wiesława 
Dronkę, który decyzją mieszkań-
ców został ponownie wybrany 
na Burmistrza Boguchwały.

Po otrzymaniu od przewod-
niczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej Andrzeja Gajdka za-
świadczenia o wyborze na stano-
wisko Burmistrza Boguchwały, 
Wiesław Dronka złożył uroczyste 
ślubowanie, tym samym rozpo-
czynając kadencję.
Na	II	sesji	Rady	Miejskiej	w	Bo-

guchwale	 VII	 kadencji	 zostały	 pod-
jęte	następujące	uchwały:

Wybór	 Przewodniczących	 Sta-1.	
łych	Komisji	Rady,
Zatwierdzenie	 składów	 osobo-2.	
wych	Komisji,
Obniżenie	 średniej	 ceny	 skupu	3.	
żyta,	przyjmowanej	jako	podsta-
wa	 obliczania	 podatku	 rolnego	
na	obszarze	Gminy	Boguchwała	
w	2015	roku,
Nabycie	działki	położonej	w	Nie-4.	
chobrzu	na	rzecz	gminy,
Zmiany	 budżetu	 Gminy	 Bogu-5.	
chwała	na	2014	roku,
Zmiany	wieloletniej	prognozy	fi-6.	

nansowej
Zaciągnięcia	 w	 2014	 roku	 kre-7.	
dytu	na	wyprzedzające		finanso-
wani	działania	finansowanego	ze	
środków	pochodzących	z	budże-
tu	Unii	Europejskiej.
Jedną	z	pierwszych	decyzji	podjętych	

przez	Radę	Miejską	było	pozostawienie	
na	 dotychczasowym	 poziomie	 przy-
szłorocznych	stawek	podatkowych	oraz	

zwolnień	w	podatku	od	nieruchomości.
Stałe Komisje Rady Miejskiej  
w Boguchwale:

Komisja Statutowo-Prawna: 
Pilecki	Andrzej	-	Przewodniczący	
Komisji 
Baran	Adam	-	Członek	Komisji 
Kąkol	Wiesław	-	Członek	Komisji 
Pustelny	Piotr	-	Członek	Komisji 
Rak	Tadeusz	-	Członek	Komisji 
Sanecki	Paweł	-	Członek	Komisji

 
Komisja Edukacji i Rozwoju 
Społecznego: 
Pociask	Alina	-		Przewodnicząca	
Komisji 
Drąg	Piotr	-	Członek	Komisji 
Liput	Ryszard	-	Członek	Komisji 
Mazur	Jerzy	-	Członek	Komisji 
Pilecki	Andrzej	-	Członek	Komisji 
Pustelny	Piotr	-	Członek	Komisji

 
Komisja Inwentaryzacji Mienia 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska: 
Golonkiewicz	Antoni	-	Przewodni-
czący	Komisji 
Baran	Adam	-	Członek	Komisji 
Kąkol	Wiesław	-	Członek	Komisji 
Mirowski	Ryszard	-	Członek	Komisji 
Sanecki	Paweł	-	Członek	Komisji 
Uberman	Maria	-	Członek	Komisji

 
Komisja Budżetu i Rozwoju Go-
spodarczego: 
Kalandyk	Tadeusz	-	Przewodniczący	
Komisji 
Bednarski	Piotr	-	Członek	Komisji 
Golonkiewicz	Antoni	-	Członek	Komisji 
Mazur	Jerzy	-	Członek	Komisji 
Pociask	Alina	-	Członek	Komisji 
Uberman	Maria	-	Członek	Komisji

 
Komisja Rewizyjna: 
Liput	Ryszard	-	Przewodniczący	
Komisji. 
Bednarski	Piotr	-	Członek	Komisji 
Drąg	Piotr	-	Członek	Komisji 
Mirowski	Ryszard	-	Członek	Komisji 
Rak	Tadeusz	-	Członek	Komisji 
Kalandyk	Tadeusz	-	Członek	Komisji																																							
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Zakończyły	się	prace	związane	z	re-
montem	dawnego	Ośrodka	Zdrowia	
w	Niechobrzu.	W	ramach	 inwestycji	
przeprowadzona	 została	 termomo-
dernizacja	 budynku	 -	 docieplenie	
ścian	zewnętrznych,	wymiana	okien	
drewnianych i krosnowych na stolar-
kę	PCV,	wymiana	drzwi	wejściowych	
oraz	docieplenie	podłogi	poddasza.
Przeprowadzona	 termomoderni-

zacja	przyczyni	 się	do	zmniejszenia	
zapotrzebowania	 i	 zużycia	 energii	
cieplnej	 oraz	 ograniczy	 straty	 cie-

Zakończył się remont dawnego Ośrodka 
Zdrowia w Niechobrzu

Budynek biurowy

Remontem	 został	 objęty	 także	
dawny	 budynek	 biurowo-warszta-
towy,	który	przeznaczony	będzie	na	
działalność	 organizacji	 pozarządo-
wych,	 działalność	 kulturalną,	 edu-
kacyjną	 oraz	wystawienniczą.	 Prze-
budowana	 została	 część	 piętrowa	
budynku,	wykonana	 nowa	 elewacja	
i	 docieplenie.	 Kompleksowy	 remont	
wnętrza	 obiektu	 obejmie	 również	
wymianę	 instalacji	 centralnego	
ogrzewania,	 elektrycznej,	 wodno-
kanalizacyjnej	 oraz	 montażu	 insta-
lacji	gazu	i	wentylacji.	Projektowana	
powierzchnia	użytkowa	wyniesie	po-
nad	1242	m²	i	zostanie	przeznaczo-
na	m.in.	na	organizację	wystaw	lub	
imprez	kulturalnych.
Wykonawcą	 prac	 jest	 firma	 ER-

BUD	Rzeszów	Sp.	z	o.o.	Koszt	inwe-
stycji	to	7	935	293	zł	z	czego	85%	
stanowi	 dofinansowanie	 Unii	 Euro-
pejskiej.																																		

 UM

Spichlerz

Projekt	objął	kompleksową	prze-
budowę	terenu	byłego	gospodarstwa	
rolnego.	 Centralny	 punkt	 nowego	
rynku	-	zabytkowy	spichlerz	-	został	
poddany	 remontowi.	Oprócz	 popra-
wy	 estetyki	 zewnętrznej	 budynku,	
wykonywane	 zostaną	 niezbędne	
prace	konstrukcyjne,	m.in.:	wymia-
na	 dachu,	 wzmocnienie	 budynku,	
wykonanie	docieplenia	 ścian	 funda-
mentowych,	montaż	 stolarki	 okien-
nej	i	drzwi	zewnętrznych.

Dobiegły końca prace przy budowie 
rynku miejskiego w Boguchwale
Po sześciu latach od nadania Boguchwale praw miejskich w lutym br. ruszyła jedna z największych 
inwestycji w historii gminy. Działania samorządu doprowadziły do pozyskania środków finanso-
wych na budowę miejskiego rynku w Boguchwale.

Teren wypoczynkowy

Wokół	budynku	powstaną	zieleńce,	
a	 rynek	 otrzyma	 nową	 nawierzchnię	
wykonaną	z	kostki	brukowej.	Po	stro-
nie	wschodniej	placu	powstanie	wie-
lostanowiskowy	 parking	 oraz	 dojazd	
łączący	ul.	Akacjową	z	terenem	spa-
cerowym	 znajdującym	 się	 w	 bezpo-
średnim	 sąsiedztwie	 zespołu	 pałaco-
wo-parkowego.	Mieszkańcy	z	dziećmi	
będą	mogli	skorzystać	z	nowego	placu	
zabaw	oraz	 terenu	wypoczynkowego	
znajdującego	się	na	„stawisku”.

pła,	podnosząc	tym	samym	komfort	
użytkowania.	 Dzięki	 modernizacji	
obiektu,	część	pomieszczeń	zostanie	
wykorzystana	na	cele	społeczne.
Inwestycja	 otrzymała	 dofinanso-

wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej.	 Całkowity	 koszt	 prac	 wy-
niósł	 152	 731,68	 zł.	 Środki	 wydat-
kowane	 z	 budżetu	 gminy	 to	 ponad	
82	tys.	zł.	Pozostałą	część	stanowiła	
dotacja	WFOŚiGW.																			

 UM 
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W	spotkaniu	udział	wzięli:	zastępca	
burmistrza	 Piotr	 Klimczak,	 dyrektor	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Boguchwale	
Renata	Olszyńska	oraz	p.o.	dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	w	Woli	Zgłobień-
skiej	Edyta	Zalepińska.	Zajęcia	pro-
wadziła	Danuta	 Palimąka.	W	 czasie	
spotkania	uczniowie	 tworzyli	 prostą	
grę	 gdzie	 głównym	 bohaterem	 był	
Mikołaj,	 tworzyli	 animacje	 oraz	 po-
znali	 zasadę	 dodawania	 dźwięków,	
kopiowania	 skryptów	 oraz	 zasadę	
tworzenia	zmiennych.
Był	 też	 czas	 na	 prezentowanie	

własnych	projektów	o	tematyce	bo-
żonarodzeniowej.	Przy	tej	okazji	nie	

Mikołajkowe scratchowanie

zabrakło	 pomocników	
Mikołaja	 rozdających	
drobne	 prezenty	 przy-
gotowane dla uczestni-
ków	tego	spotkania.	Na	
zakończenie	 przygoto-
wano	również	słodki	po-
częstunek.
Mikołajkowe	 scrat-

chowanie	upłynęło	w	mi-
łej,	twórczej	atmosferze	 
i	zaangażowaniu	w	ukła-
daniu	 skryptów	 przez	
uczestników.

Lesław Palimąka

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej, biorąca udział w ogólnopolskim programie „Mistrzowie kodowania”,  
z okazji Mikołajek zaprosiła na zajęcia programowania grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale.

Nowy wizerunek Komisariatu 
Policji w Boguchwale

Trwający	15	miesięcy	remont	został	sfi-
nansowany	przez	Komendę	Wojewódz-
ką	 Policji	 w	 Rzeszowie	 przy	 wsparciu	
władz	samorządowych	Boguchwały.	
W	uroczystym	otwarciu	wzięli	udział	

Podkarpacki	 Komendant	 Wojewódzki	
Policji	nadinspektor	Zdzisław	Stopczyk,	
zastępca	 Podkarpackiego	 Komendanta	
Wojewódzkiego	Policji	inspektor	Sławo-
mir	Szczupak,	Komendant	Miejski	Poli-
cji	w	Rzeszowie	inspektor	Witold	Szcze-
kala,	 Komendant	 Komisariatu	 Policji	 
w Boguchwale komisarz Marek Wo-
rek,	przedstawiciele	władz	samorządo-
wych	Boguchwały	-	burmistrz	Wiesław	
Dronka,	przewodniczący	Rady	Miejskiej	
Wiesław	Kąkol	oraz	wójt	gminy	Lubenia	
Adam	Skoczylas.	

Przed symbolicznym przecięciem 
wstęgi nadinspektor Zdzisław Stopczyk 
podziękował za zaangażowanie w mo-
dernizację władzom samorządowym 
Boguchwały. Zmodernizowany komisa-
riat przyczyni się do polepszenia warun-
ków pracy funkcjonariuszy oraz będzie 
miał znaczący wpływ na jakość obsługi 
mieszkańców. Nowoczesny budynek 
bezsprzecznie poprawił wizerunek na-
szego miasta	 -	 podkreślał	 burmistrz	
Wiesław	Dronka.
Komisariat	poświęcili	księża	Mariusz	

Mik,	 proboszcz	 parafii	 w	 Boguchwale	 
i	Marek	Buchman,	duszpasterz	podkar-
packiej	Policji.
Projekt	 wykonawczy	 i	 budowlany	

opracowała	w	2010	roku	„Autorska	Pra-
cowania	Projektowa	mgr	inż.	arch.	Iwo-
na	 Matlingiewicz”.	 Roboty	 budowlane	

10 grudnia w Boguchwale odbyło się uroczyste otwarcie Komisariatu Policji. Zmodernizowany budynek spełnia dziś 
wszelkie standardy policyjnej placówki, zapewniając należny komfort pracy funkcjonariuszom oraz gwarantuje wy-
soki poziom obsługi mieszkańców.

wykonało	 Przedsiębiorstwo	Wielobran-
żowe	 „Eureka”	 Janusz	 Gładysz.	 War-
tość	 robót	 wyniósł	 945	 450,24	 zł.	 
W	 trakcie	 wykonania	 robót	 wystąpiła	
konieczność	 wykonania	 dodatkowych	
robót	na	kwotę	157	793,51	zł.	Remont	
został	zrealizowany	w	ramach	budżetu	
tzw.	 niestandaryzacyjnego	 i	 częścio-
wo	 był	 współfinansowany	 ze	 środków	
samorządowych.	 Gmina	 Boguchwała	
przekazała	na	Fundusz	Wsparcia	Policji	
170	000	zł	z	przeznaczeniem	90	000	zł	
na	roboty	budowlane	oraz	80	000,00		zł	
na	pierwsze	wyposażenie	w	sprzęt	kwa-
terunkowy.	Ponadto	gmina	Boguchwała	
sfinansowała	w	całości	koszt	opracowa-
nia	dokumentacji	projektowej	w	wyso-
kości	58	560	zł.	
Zakres	wykonanych	 prac	 budowla-

nych:
wyburzenie	schodów	zewnętrznych	•	
i	 budowa	 nowego	 wejścia	 do	 bu-
dynku,
budowa	 nowych	 sanitariatów	 na	•	
parterze,	
wyburzenie	 niektórych	 ścian	 dzia-•	
łowych,	wymiana	stolarki	i	ślusarki	

okiennej	i	drzwiowej,	wymiana	po-
sadzek	w	całym	obiekcie,	
malowanie	 pomieszczeń,	 wykona-•	
nie	nowego	pokrycia	dachowego,
docieplenie	budynku	wraz	z	wyko-•	
naniem	 okładziny	 elewacji	 fronto-
wej		z	płyt	kompozytowych,
montaż	nowego	masztu	antenowe-•	
go,
budowa	nowego	ogrodzenia,•	
wykonanie	nowej	nawierzchni	pla-•	
ców manewrowych i drogi dojazdo-
wej.
Po	wykonaniu	remontu	i	przebudowy	

zmianie	 uległo	 główne	wejście	 do	 bu-
dynku,	wykonano	nową	strefę	wejścia	
dostosowaną	 dla	 osób	 niepełnospraw-
nych	 z	 dyżurką	 na	 parterze	 i	 sanita-
riatem	dla	 interesantów	 i	osób	niepeł-
nosprawnych.	 Na	 parterze	 wykonano	
nową	szatnię	damską	i	męską	oraz	dwa	
dodatkowe	 pokoje	 biurowe.	 Budynek	
zyskał	 nowoczesną,	 atrakcyjną	 formę	
oraz	nowy	funkcjonalny	układ	pomiesz-
czeń,	zgodny	z	aktualnymi	wytycznymi	
obowiązującymi	w	Policji.										

 UM
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Uczniowie	 Liceum	 Ogólnokształcą-
cego	 i	 Gimnazjum	 Dwujęzycznego	 
w	Boguchwale	uczestniczą	od	wrze-
śnia	2014	roku	w	zajęciach	z	języka	
i	kultury	 japońskiej.	Młodzież	zapo-
znaje	się	z	językiem,	kaligrafią,	oby-
czajami	 oraz	 kulturą	 dynamicznie	
rozwijającego	się	państwa.	Ponadto	
uczy	się	posługiwania	trzema	syste-
mami	 pisma,	 charakterystycznymi	
dla	 języka	 japońskiego:	 hiraganą,	
katakaną	 i	 kanji.	 Uczniowie	 mają	
również	możliwość	poznania	podsta-
wowych	 zwrotów	 grzecznościowych	
oraz uczestniczenia w konwersa-
cjach	na	temat	tradycji	„Kraju	Kwit-
nącej	Wiśni”.
Kurs	 języka	 i	 kultury	 japońskiej	

ma	przybliżyć	uczniom	bogatą	kultu-
rę	japońską,	kojarzoną	powszechnie	
z	klubami	karaoke,	mangą	i	restau-
racjami	 sushi.	 Japonia	 jast	 krajem	
wysoko	 rozwiniętym	 gospodarczo	 
i	 ekonomicznie,	 a	 język	 japoński	
uznawany	jest	obecnie	za	dziesiąty	
język	 świata	 pod	 względem	 liczby	
użytkowników.	Japonia	 jest	częścią	
międzynarodowej	 kultury,	 dlatego	
warto	 poznać	 zwyczaje	 oraz	 pod-
stawy	komunikowania	się	w	tym	ję-
zyku.

JĘZYK i KULTURA JAPOŃSKA 
w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM i GIMNAZJUM 
DWUJĘZYCZNYM w BOGUCHWALE
 „Aimashou yo”

Zajęcia	prowadzone	są	z	wykorzy-
staniem	 podręczników,	 słowników,	 
a	także	oryginalnych	materiałów	przy-
wiezionych	 z	 Japonii:	 ulotek,	 map,	
gazet,	 zdjęć,	 audycji	 dostępnych	 
w	Internecie	oraz	autorskich	prezen-
tacji	multimedialnych.	Kurs	w	miłej	
atmosferze,	„przy	zielonej	herbacie”	
jest	 propozycją	dla	uczniów,	 którzy	
zainteresowani	 są	 rozwojem	 osobi-
stym,	mają	 w	 sobie	 ciekawość	 po-
znawania	świata	i	oryginalnej	kultury,	 
a	 także	chcieliby	w	przyszłości	 stu-
diować	język	japoński	bądź	podróżo-
wać	po	Azji	Wschodniej.

Szkoła
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21 listopada w hotelu „Odeon” 
w Boguchwale odbyła się uro-
czystość związana z obchodami 
Jubileuszu 70-lecia Zakłado-
wego Klubu Sportowego Izola-
tor Boguchwała. 
Wśród	 zaproszonych	 gości	 znalazły	
się	najważniejsze	osoby,	które	two-
rzyły	jego	historię.	Byli	obecni	dzia-
łacze	 i	 piłkarze	 seniorzy,	 trenerzy,	
sponsorzy,	aktualni	zawodnicy	„Izo-
lacji”,	 delegacje	 zaprzyjaźnionych	
klubów	 oraz	 przedstawiciele	 władz	
samorządowych	 gminy	 na	 czele	 
z	 Burmistrzem	 Boguchwały	Wiesła-
wem	Dronką.	 Gości	 od	 progu	 witał	
historyczny	 sztandar	 klubu	 z	 1944	
roku.
Prezesi	 klubu	 Roman	 Leśniak	

i	 Robert	 Ciuba	 odebrali	 z	 rąk	 Kazi-
mierza	Grenia	 i	Marka	Hławko	oko-
licznościową	 paterę,	 a	 kilkunastu	
działaczy	 odznaki	 zasłużonych	 dla	
Podkarpackiego	ZPN,	w	 tym	złotą	 -	
Bogdan	Dziedzic,	a	srebrne	Andrzej	
Chudzicki,	Witold	Kwaśny,	Grzegorz	
Opaliński,	 Andrzej	 Paszek,	 Tomasz	
Stopyra,	 Adam	 Woźniak.	 Brązowe	
odznaki	otrzymali:	Krzysztof	Domin,	
Wojciech	 Kalandyk,	 Stanisław	 Ole-
niacz,	 Rafał	 Pasternak,	 Łukasz	 Po-
tęcki,	 Piotr	 Rzepka,	 Jakub	Słomski,	
Szymon	Szydełko.

Klub od zarania swej bogatej dzia-
łalności sportowej był nierozłącznie 
związany z istniejącą od 1939 roku 
Fabryką Porcelany w Boguchwale, 
a później Zakładem Porcelany Elek-
trotechnicznej ZAPEL S.A. Ledwie 
minęła okupacja niemiecka w 1944 
roku garstka animatorów wyczynu 
sportowego zaczęła organizować tre-
ningi. Starsza młodzież boguchwal-
ska skupiona wokół zatrudnionego  
w miejscowej Fabryce mistrza mu-
rarskiego Stanisława Starzaka po-
stanowiła zorganizować drużynę pił-
karską z prawdziwego zdarzenia.

Niełatwe to były początki, bo bra-
kowało przecież podstawowego sprzę-
tu i wyposażenia. Mężem opatrzno-
ściowym okazał się wtedy ówczesny 
właściciel i Dyrektor Fabryki Porcela-
ny inż. Stanisław Syska. O stadionie, 

70 lat ZKS Izolator Boguchwała
czy jakimś choćby prowizorycznym 
obiekcie sportowym mowy jeszcze 
oczywiście być nie mogło. Spłachetek 
nierównej, dołczastej murawy na tzw. 
Ugorze koło Fabryki oraz prowizorycz-
ne bramki musiały póki co wystarczyć. 
W takich warunkach doszło do pierw-
szego, historycznego meczu piłkar-
skiego. W lipcu 1945 roku Izolator po-
dejmował drużynę Traktora Rzeszów. 
Okazało się, że sam zapał i entuzjazm 
nie wystarczą i debiutujący gospodarze 

doznali druzgocącej porażki aż 10:1! 
Te niefortunne zawody nie osłabiły 
jednak temperamentów i zamiłowania 
do sportu w Boguchwale. Zresztą jak 
na ironię kilka miesięcy później trzon 
kadry zawodniczej Traktora Rzeszów 
zmienił barwy klubowe przechodząc 
do... Izolatora Boguchwała.
Więcej	o	historii	Izolatora	można	

odnaleźć	na	stronie klubu: www.zksizo-
lator.eu/o-klubie/historia

Fot. ZKS Izolator Boguchwała

Informacje
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Czas  powstania:	nieznany

Opis obiektu:	Kapliczka	usytuowa-
na	przy	nowej	drodze	leśnej	w	Nie-
chobrzu	Góra	przy	granicy	z	Przed-
mieściem	 Czudeckim,	 przedstawia	
Figurę	Matki	Bożej	w	oszklonej	 ga-
blocie.

Rodzaj obiektu:	kapliczka	oszklona	
na	izolatorze	o	wysokości	150	cm

Właściciel obiektu:	nieznany

Informacje zebrał i opracował:  
Eugeniusz Stopyra

Zdjęcia wykonał: Jacek Kalandyk 

Kapliczki w Niechobrzu- cd.

Nieformalna	 Grupa	 Lokalna	 „Pod	
miastem”	w	Nosówce	zakończyła	re-
alizację	projektu	„Kiedy	ranne	wsta-
ją	zorze	–	ranek	w	dzień	powszedni	
na	wsi	w	pocz.	XX	w.”		Film	zacieka-
wił	 wszystkich	 od	 najmłodszych	 do	
najstarszych.	 Na	 spotkaniach	 pro-
mocyjnych,	połączonych	z	projekcją	 
i	 dystrybucją,	 które	 odbyły	 się	 już	
w:		D.K.	Nosówka,	WDK	Rzeszów	dla	
Czł.	RSTK	Rzeszów,	Bibliotece	Miej-
skiej nr 9 w Rzeszowie oraz  Miejskiej  
i	 	 Powiatowej	 	 Bibliotece	 w	 Kolbu-
szowej	 rozprowadzono	w	 dystrybu-
cji	258	szt.	płyt.	Odbyły	się	spotkani		
promocyjne	w:		Bibliotece	i		Czytelni	
Pedagogicznej	w	Rzeszowie	i	w	Mu-
zeum	Etnograficznym	Rzeszów.
Za	realizację	tego	projektu	N.G.L.	

„Pod	miastem”	 dostała	 podziękowa-
nie	 odwspółorganizatora	 mini	 pro-
jektów	 FIO/PIO	 Generatora	 Inspi-
racji	 Rzeszów	 na	 VII	 Podkarpackiej	
Gali	Wolontariatu	2014	„	Się	dzieje”	 
w	Rzeszowie,	która	odbyła	się	w	dniu	
5-go	grudnia	br.	w	M.D.K.	Rzeszów,	
ul.	Osmyckiego	51.

  Zdzisław Bosek

Projekt  
zakończony

W	sobotę	13	grudnia	minęły	33	 lata	
od	 wprowadzenia	 stanu	 wojennego.	
W	 całym	 kraju	 odbyły	 uroczystości	
związane	z	tą	rocznicą.	W	Boguchwale	
pod	Pomnikiem	Grunwaldu	zapłonęły	
znicze	upamiętniające	ofiary	grudnio-
wych	wydarzeń.	W	imieniu	samorzą-
du	wiązankę	kwiatów	złożył	Burmistrz	
Boguchwały	Wiesław	Dronka.

33. rocznica wprowadzenia  
stanu wojennego

Stan wojenny to stan 
nadzwyczajny wpro-
wadzony 13 grudnia 
1981 roku, niezgodnie  
z Konstytucją PRL. Rada 
Państwa podjęła nie-
jednogłośnie uchwałę  
12 grudnia 1981 roku 
na polecenie Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodo-
wego, pozakonstytu-
cyjnego tymczasowego 
organu władzy. Sejm 
PRL poparł stan rzeczy 
uchwałą z dnia 25 stycz-
nia 1982 roku.

Solidarność spodziewała się roz-
wiązań siłowych ze strony rządu.  
I jako środek oporu, gdyby do tego 
doszło, zalecała strajki. Władze tego 
się obawiały, więc stan wojenny zde-
cydowano się wprowadzić w dzień 
wolny od pracy. 13 grudnia wypadał 
w niedzielę. Już w nocy z 12 na 13 
grudnia przestały działać radio i te-

lewizja. Od rana puszczano przemó-
wienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 
który obwieścił wprowadzenie stanu 
wojennego.

Choć formalnie stan wojenny trwał 
dwa lata, to decyzja o jego wpro-
wadzeniu na wiele lat odcisnęła się 
na losach Polski i Polaków. Stan wo-
jenny to przede  wszystkim śmierć 
ponad stu ofiar i dramat ich rodzin. 
Największą zbrodnią tamtego okresu 
była pacyfikacji kopalni „Wujek”, pod-
czas której życie straciło 9 górników, 
a kilkudziesięciu zostało rannych.  
W wyniku tłumienia manifestacji i de-
monstracji w stanie wojennym życie 
straciło kilkadziesiąt osób. Inni zginęli 
w wyniku pobić na komisariatach czy 
w skrytobójczych morderstwach służ-
by bezpieczeństwa. Tysiące Polaków 
poddano represjom i szykanom. Licz-
ba osób poszkodowanych w wyniku 
stanu wojennego nie została wciąż 
dokładanie oszacowana. 

(źródło: www.solidarnosc.org.pl)

Kronika/Warto wiedzieć
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Skąd	wzięła	się	w	Boguchwale	Koreja	
–	wszyscy,	zwłaszcza	starsi	wiekiem,	
wiedzą	i	pamiętają:	od	usytuowanej	
na	krańcach	ówczesnej	wsi	stacji	za-
głuszania	audycji	radiowych.	Źródło-
słów	wywodzony	jest	dwojako:	jedni	
twierdzą,	 że	drewniany	początkowo	
-	dopiero	po	czterech	latach	eksplo-
atowania	zastąpiono	go	konstrukcją	
ze	 stali	 -	 maszt	 oraz	 towarzyszące	
mu	budynki	(jeden	mieścił	aparatu-
rę,	w	drugim	stacjonowała	ochrona	
obiektów,	 trzecim	 był	 tzw.	 domek	
antenowy),	 otoczone	 rzędem	 beto-

Ciekawa pamiątka  
z nieciekawych czasów
Teoretycznie z tą nazwą nie jest najgorzej, bo nawet jeśli zatrze się w świadomości ludzi, zostanie 
na mapach – w postaci być może miana przyszłego osiedla, albo w rozkładach jazdy autobusów,  
w których wszak widnieje przystanek „Boguchwała Koreja”. Ale może by tak ją – na wszelki wypa-
dek – utrwalić jeszcze w inny sposób?

nowych	 słupów,	 podtrzymujących	
rzędy	 kolczastego	 drutu,	 nazwano	
Koreją	z	powodu	skojarzeń	z	wojną,	
toczoną	 na	 Półwyspie	 Koreańskim;	
inni	 –	 że	 egzotyczną	 nazwę	 nadali	
Samodzielnemu	 Ośrodkowi	 Nadaw-
czemu	 Rzeszów	 jego	 cywilni	 pra-
cownicy,	w	ten	sposób	komentujący	
mnogość	 zabezpieczeń	 techniczno-
strażniczych.
Jak	 go	 zwał,	 tak	 zwał:	 ośrodek	

do	 godziny	 19	 emitował	 programy	
rzeszowskiej	 ekspozytury	 rozgłośni	
Polskiego	Radia	w	Krakowie	–	po	19.	
urządzenia	wykorzystywano	wyłącz-
nie	 do	 zagłuszania	 audycji,	 przede	
wszystkim	Radia	Wolna	Europa,	choć	
także	 innych	 stacji,	 uznawanych	 za	
wrogie.	 Taką	 nieciekawą	 misję	 ra-
diostacja	 w	 Boguchwale	 pełniła	 do	
1956	r.	Po	„odwilży”	zagłuszarki	zde-
montowano	 i	 sprzedano	 prawdopo-
dobnie	do	Chin;	za	pomocą	masztu	
i umieszczonych na nim anten nada-
wano	programy,	rozchodzące	się	na	
falach	średnich.

Wykorzystywanie	obiektu	zakoń-
czono	w	1998	r.,	cztery	lata	później	
maszt	przeznaczono	na	złom.	Pozo-
stały	 wspomnienia	 –	 oraz	 rząd	 be-
tonowych	 słupów,	 podtrzymujących	
kolczasty	 drut,	miejscami	 pozrywa-
ny.	Czy	nie	warto	byłoby	 teraz,	za-
nim	 w	 sąsiedztwie	 powstanie	 osie-
dle,	 pomyśleć	 o	 zachowaniu	 bodaj	
niewielkiego	 fragmentu	 ponurego	
ogrodzenia?	 Odpowiednio	 zakon-
serwowany,	 opisany	 we	 właściwym	
sposób,	 byłby	 osobliwą	 pamiąt-
ką	 po	 nieciekawych	 czasach	 –	 tym	
bardziej	 godną	 zainteresowania,	 że	
absolutnie	unikatową.	Nie	jest	prze-
cież	atrakcją	coś,	co	można	znaleźć	
i	zobaczyć	wszędzie	–	atrakcją	bywa	
to,	 co	wyjątkowe.	Wielu	 takich	 ści-
śle	kiedyś	strzeżonych	„zon”	ze	sta-
linowskich	 lat	 w	 Polsce	 bynajmniej	
nie	ma…

Waldemar Bałda
Fot. autor

Mijający	rok	2014	był	rokiem	kanoni-
zacji	Papieża	Jana	Pawła	II.	Wydarze-
nie	to	stało	się	inspiracją	dla	czterech	
mieszkanek	Mogielnicy,	które	od	10	lat	

Wieniec dożynkowy mieszkanek 
Mogielnicy wyróżniony

wykonują	wieńce	dożynkowe	o	różnej	
tematyce.	 W	 tym	 roku	 Panie	 przy-
gotowały	wieniec	 poświęcony	 Janowi	
Pawłowi	 II.	 Uwieńczeniem	 prac	 była	
postać		Papieża	Polaka	na	łodzi,	będą-
ca	symbolem	Jego	wielkiego		pontyfi-
katu,	jako	sternika	„łodzi	piotrowej”.	
Po	 dożynkach	 parafialnych	 

i	gminnych	w	dniu	7.09.2014	r.	Bo-
żena	Kopacz,	 Urszula	Worek,	Maria	
Rykała	 i	 Ewa	 Broda	 wzięły	 	 udział	 
w	 konkursie	 wieńców	 dożynkowych	
w	Radomyślu	Wielkim.	Tam	mogiel-
nicki	 	 wieniec	 został	 dostrzeżony	
przez	 jedną	 z	 członkiń	 jury	Urszulę	
Gieroń,	która	poprosiła		o	użyczenie	
wieńca	na	wystawę	czasową	do	Mu-
zeum	 Etnograficznego	 w	 Tarnowie.	
Wystawa	pt.	„Nasz	Papież.	Wizerunki	
Jana	Pawła	II	w	twórczości	ludowej”	
rozpoczęła	się	dnia	25	listopada	i	po-
trwa	do	15	lutego	2015	r.	
Jest	to	dla	nas	ogromny	zaszczyt,	

a	 zarazem	satysfakcja	z	docenienia	

naszej	pracy.	Wyróżnienie	to	jest	dla	
nas	mobilizacją	do	wykonywania	ko-
lejnych	wieńców-	powiedziała	Boże-
na	Kopacz,	współtwórczyni	wieńca.

Bożena Kopacz

Warto wiedzieć
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Nowy	 system	 to	 portal	 z	 interak-
tywną	mapą	gminy,	opracowany	na	
podstawie	 gminnych	 planów	 zago-
spodarowania	z	naniesionymi	dany-
mi adresowymi wszystkich nierucho-
mości.	Aplikacja	obejmuje	moduły:

rejestr	mienia	komunalnego,•	

Gminny System Informacji Przestrzennej

Projekt „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Trwająca	od	15	września	akcja	bez-
płatnych	szczepień	przeciwko	grypie	
dobiegła	końca.
Akcja	 cieszyła	 się	 jeszcze	 więk-

szym	zainteresowaniem	niż	w	latach	
ubiegłych.	 Ze	 szczepień	 skorzystało	
285	osób	w	wieku	powyżej	65	 roku	
życia.	Akcję	przeprowadzono	w	Przy-
chodni	 Rejonowej	 w	 Boguchwale,	 
a	dodatkowe	punkty	szczepień	zorga-

Dla mieszkańców gminy Boguchwała, potencjalnych inwestorów oraz osób zainteresowanych uruchomiony 
został Gminny System Informacji Przestrzennej dostępny pod linkiem gminaboguchwala.imapcity.pl/.

Zakończyliśmy akcję 
bezpłatnych szczepień

nizowano	w	Niechobrzu	i	Zgłobniu.
Bezpłatne	 szczepienia	 przeciw-

ko	 grypie	 planowane	 są	 również	 
w	przyszłym	roku.

Szczepienia finansowane by-
ły w całości z budżetu gminy 
w ramach realizacji Gminnego 
Programu Ochrony i Profilakty-
ki Zdrowia Mieszkańców Gminy 
Boguchwała na lata 2013-2014.

obsługę	planu	MPZP,•	
obsługę	rejestru	decyzji,•	
oferty	inwestycyjne•	

Zachęcamy	 do	 regularnego	 ko-
rzystania	 z	 tego	 narzędzia.	 Aby	 to	
Państwu	ułatwić	dostęp	do	aplikacji	
w	 środkowej	 części	 naszej	 strony	

umieściliśmy	 baner	 z	 odnośnikiem	
do	 Gminnego	 Systemu	 Informacji	
Przestrzennej.
Projekt	zrealizowany	został	w	ra-

mach	 rozwoju	 społeczeństwa	 infor-
macyjnego	Gminy	Boguchwała.

Warto wiedzieć
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Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Bogu-
chwale	włączyła	się	do	akcji	„Biblio-
teki	 to	 miejsca	 przyjazne	 sztabom	
WOŚP”,	 	 organizowanej	 przez	 Fun-
dację	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy	 i	 Fundację	 Rozwoju	 Społe-
czeństwa	Informacyjnego.

Biblioteka w Boguchwale przyjazna sztabom 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pomagamy	poprzez:
udostępnienie	przestrzeni	biblio-•	
teki	 na	 spotkania	 czy	 szkolenia	
sztabu,	
udostępnienie	 bibliotecznych	•	
komputerów,	internetu,	drukarki	
czy	skanera,	
pomoc	 w	 korzystaniu	 ze	 sprzę-•	
tu,	
przechowanie	 rzeczy	 potrzeb-•	
nych	do	przeprowadzenia	zbiórki	
podczas	Finału	(puszek,	identyfi-
katorów,	plakatów	itp.)
Finał	Wielkiej	Orkiestry	Świątecz-

nej	pomocy	odbędzie	się	11	stycznia	
2015	r.

Aneta Świeca

Szukamy	 adeptów	 i	 miłośników	
animacji	 kultury,	 dziennikarstwa	 
i	edytorstwa,	fotografii,	grafiki	kom-
puterowej,	 pozyskiwania	 i	 realizacji	
funduszy	unijnych	oraz	koordynowa-
nia	 projektów,	 bibliotekoznawstwa,	
organizacji	 i	 promocji	 wydarzeń.	
Zgłoś	się	do	nas	–	Gminna	Biblioteka	
Publiczna	 w	 Boguchwale	 poszuku-
je	młodych	 osób,	 które	 chcą	wyko-
rzystać	 swoje	umiejętności,	wiedzę,	
pasję	 i	 zaangażowanie	 w	 realizacji	
prawdziwych	wyzwań	i	zdobyć	pierw-
sze	zawodowe	szlify.
Nie	 ma	 dla	 nas	 znaczenia,	 jaki	

kierunek	studiujesz!	Liczy	się	głowa	
pełna	pomysłów,	pozytywna	energia,	
kreatywność	 i	 samodzielność.	Resz-
ty	nauczysz	się	od	nas	!	Co	możesz	 
u	nas	robić:

zdjęcia,	 fotorelacje,	 przygoto-•	
wywać	 plakaty	 i	 inne	 materiały	
graficzne,
poznać	 tajemnice	 dotyczące	•	
działalności	wydawniczej	książek	
i	 gazety,	 czyli	 redakcji	 tekstów,	

Zostań praktykantem lub wolontariuszem 
w Rezydencji Literackiej w Boguchwale!

składu,	 przygotowywania	 zdjęć	 
i	grafik	komputerowych,	
realizować	 ciekawe	 projekty	 od	•	
A	do	Z,
administrować	 strony	 interneto-•	
we	i	fan	page	na	Facebooku,
poznać	 tajniki	 pracy	 nowocze-•	
snego	 bibliotekarza,	 korzystają-
cego	 z	 pełni	 cyfrowego	 księgo-
zbioru	i	najnowszych	technologii	
(tablety	itp.),

Czekamy	na	Ciebie	w	Bibliotece	w	Boguchwale,	ul.	Tkaczowa	146.	
Możesz	także	skontaktować	się	z	nami	mailowo	pod	adresem:	

gbp@boguchwala.pl	bądź	telefonicznie:	17	87	15	355.

realizować	własne	pomysły	i	pro-•	
wadzić	spotkania	oraz	tematycz-
ne	 eventy	 dla	 dzieci,	młodzieży	 
i	dorosłych,
zrealizować	praktyki	studenckie,	•	
zdobyć	zaświadczenia	o	odbyciu	
praktyk	 lub	 wolontariatu	 i	 refe-
rencje,	 zwracamy	 koszty	 dojaz-
du	do	Boguchwały,
kawę	parzymy	sobie	sami!	:)•	

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie jako wolontariusz lub praktykant i uzupełnić swoje CV? Rezy-
dencja Literacka w Boguchwale to nie tylko biblioteka, ale multimedialne centrum literatury i kul-
tury poszukujące wolontariuszy.

Kultura
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Zapisz	się	do	Dyskusyjnego	Klubu	Książki	dla	dorosłych	
Jesteś	pasjonatem	książek,	lubisz	czytać,	odwiedzać	biblioteki	a	może	po	prostu	chcesz	spę-

dzić	czas	w	miłym	towarzystwie.	To	właśnie	dla	Ciebie	uruchomiliśmy	działalność	Dyskusyjnego	
Klubu	Książki	dla	dorosłych	w	bibliotece	w		Boguchwale.

Spotkania	będą	odbywać	się	raz	w	miesiącu,	najbliższe	spotkanie	planowane	jest	na	30	stycz-
nia	2015	r.,	godz.	17.00.	Podczas	pierwszego	spotkania	omawiana	będzie	książka	Marii	Nurow-
skiej	pt.	„Miłość	rano,	miłość	wieczorem”,	książka	dostępna	jest	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	

w	Boguchwale	w	Wypożyczalni	dla	Dorosłych.	
Więcej	informacji	u	moderatorów	DKK:

Aneta	świeca
Irena	Łuszczek

e-meil:	gbp.aneta@wp.pl
tel.	17	87	15	355

9	grudnia	w	godz.	9:00-18:00,	sala	
Miejskiego	Centrum	Kultury	w	Bogu-
chwale	pękała	w	szwach	podczas	wy-
darzenia	 kulturalnego	 „Roztańczony	
Mikołaj”,	przygotowanego	przez	KTT	
Dżet,	przy	wsparciu	z	budżetu	gminy	
Boguchwała.
Wspaniałe	występy	tancerzy	klu-

bu	 (60	 tancerzy),	 piękna	 dekoracja	
i	scenografia	oraz	doskonała	zabawa	
była	 udziałem	 ponad	 600-osobowej	
publiczności,	 wśród	 której	 znalazły	
się	 dzieci	 ze	 szkół	 podstawowych	 
z	Boguchwały,	Lutoryża	i	Racławówki,	
przedszkoli	z	Boguchwały	i	Mogielni-
cy,	 grupa	 osób	 ze	 Stowarzyszenia	
Pomocy	Osobom	Niepełnosprawnym	
Gminy	Boguchwała	oraz	dorośli	z	te-
renu	gminy.

fot. Piotr Szczepanik

Doskonała zabawa  
z „Roztańczonym Mikołajem” 

Kultura
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Niezwykle	 urokliwe	 spotkanie	 uro-
dzinowe	 zorganizowała	 w	 ostatnią	
sobotę	–	29	listopada	2014	r.	Gmin-
na	Biblioteka	Publiczna	w	Boguchwa-
le.	W	to	sobotnie	przedpołudnie	sala	
Oddziału	 dla	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 do-
słownie	„pękała	w	szwach”,	goszcząc	
dzieci,	ich	rodziny,	no	i	oczywiście	–	
Pluszowe	 Misie.	 Wśród	 dziecięcych	
ulubieńców	–	pluszaków	można	było	
zobaczyć	tego	dnia	Kubusia	Puchat-
ka,	Misia	Uszatka	oraz	wielu	jego	li-
terackich	kuzynów.
Małym	 gościom	 literackiej	 uro-

czystości	 –	 dzieciom	 i	 pluszakom,	
dedykowano	piosenkę:	„Pora	na	spo-
tkanie,	 bo	 już	 słońce	 świeci.	 Dzieci	
lubią	misie	–	misie	lubią	dzieci”	–	za-
śpiewaną	przez	bibliotekarkę	–	Irenę	
Jakubiec	 wraz	 z	 rodzicami	 małych	
czytelników.
Sobotnie	spotkanie	w	Rezydencji	

Literackiej	 Boguchwały	 obfitowało	 
w	wiele	kreatywnych	niespodzianek.	
Był	czas	na	nowe	odkrycia	literackie,	
bo	biblioteczny	Teatrzyk	Kamishibai	
przedstawił	dzieciom	opowieść	Wio-

Pluszowy Miś dobry na wszystko!
II Zlot Niedźwiadków w Rezydencji Literackiej Boguchwały

letty	 Święcińskiej	 pt.	 „Miś	 –	 cyrko-
wiec”,	a	w	chwilę	później	rozpoczęto	
koncert	piosenek	i	recytacji	pod	ha-
słem	„Misiu,	życzę	Ci…”,	dedykowany	
wszystkim	pluszakom.
Urodzinowym	atrakcjom	nie	było	

końca.	Zaproszono	dzieci	do	aktyw-
nego	uczestnictwa	w	przygotowywa-
niu	ilustracji	„Nasz	ulubiony	miś”.	Na	
efekty	 tej	 jakże	 twórczej	 pracy	 nie	
trzeba	było	długo	czekać.	Na	dużym	
arkuszu	 papieru	 pojawiło	 się	 na-
prawdę	sporo	niedźwiadków	o	kolo-
rowym	futerku	i	wspaniałym,	weso-
łym	uśmiechu.

II	Zlot	Literackich	Niedźwiadków	
w	Rezydencji	Literackiej	Boguchwa-
ły	 zakończyła	 projekcja	 filmu	 ani-
mowanego.	 W	 „Kinie	 przy	 Komin-
ku”	 zaprezentowano	 	 najmłodszym	
fragmenty	 filmu	 o	 przygodach	Vipo	
pt.	 „Salzburg	 –	muzyczna	 czkawka	 
i	inne	przygody”.	
Pamiętano	 także	 o	 „Misiowych	

klimatach	 i	 aromatach”.	 Najaktyw-
niejszych	 czytelników	 wyróżniono	
misiowymi	upominkami,	zapraszając	
jednocześnie	 do	 degustacji	 urodzi-
nowych	słodkości.

Oprac. Irena Jakubiec

Kultura
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Piszesz	 pracę	 magi-
sterską,	 licencjacką,	
interesuje	Cię	tematy-
ka	uzależnień,	 chcesz	
pomóc	 bliskiej	 osobie	
w	rozwiązaniu	proble-
mu.	Zajrzyj	do	biblio-

teki	w	Boguchwale	tu	znajdziesz	po-
trzebną	literaturę.
W	 ramach	 Gminnego	 Programu	

Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	 Pro-
blemów	 Alkoholowych	 na	 rok	 2014	
Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Bo-
guchwale	 zakupiła	 książki	 z	 litera-
tury	 fachowej,	 które	 dostępne	 są	 
w	 Wypożyczalni	 dla	 Dorosłych	 na	
półce	pn.	„Podnieś	Głowę	–	co	nowe-
go	w	profilaktyce	uzależnień”.	

AŚ

Nowa „półka” w bibliotece, 
czyli co nowego w profilaktyce uzależnień

Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Bo-
guchwale	w	2014	r.	uczestniczyła	w	
kampanii	 profilaktycznej	 dla	 szkół	
podstawowych	 i	 gimnazjalnych	 pn.		
„Zachowaj	 Trzeźwy	 Umysł”	 ,	 w	 ra-
mach	Gminnego	Programu	Profilak-
tyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Al-
koholowych.	
W	ramach	akcji	zostały	przepro-

wadzone	 badania	 ankietowe	 wśród	
uczniów	 szkół	 podstawowych	 oraz	
gimnazjalnych	 pn.	 „Młodzi	 i	 sub-
stancje	 psychoaktywne”.	 W	 gminie	
Boguchwała	w	ankiecie	wzięło	udział	
200	uczniów.	Wyniki	ankiet	zostaną	
opublikowane	na	stronie	organizato-
rów	kampanii.	
Biblioteka	 w	 Boguchwale	 zorga-

nizowała	również	dwa	konkursy	pla-
styczne	pt.	”Mój	czas”	–	skierowany	
do	uczniów	szkół	podstawowych	oraz	
„Nasz	czas”	–	dla	gimnazjalistów.	
Laureaci:
Szkoła	Podstawowa:

1.	Jajo	Jakub	
2.	Pietrucha	Izabela
3.	Bober	Aleksandra
4.	Kurc	Aleksandra
5.	Haśko	Justyna
6.	Liskowicz	Klaudia	
7.	Świeca	Oskar	
8.	Świeca	Zuzanna	
9.	Wapińska	Katarzyna
10.	Ficek	Kamil
11.	Ferenc	Inga
12.	Fonfara	Krzysztof
13.	Wróbel	Michał
14.	Hardyl	Roksana
15.	Wróbel	Piotr

Warto być czujnym –
biblioteka w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

16.	Kamyk	Katarzyna	
17.	Nośko	Mateusz
18.	Klaudia	Bura	
19.	Klaudia	Baran
20.	Natalia	Kowalik
21.	Zuzanna	Sanecka

Gimnazjum:
1.	Świeca	Weronika
2.	Nawrocka	Natalia	
3.	Szypulska	Magdalena
4.	Zacios	Julia
W konkursie ogólnopolskim lau-
reatami zostali:
1.	Natalia	Pasternak,	SP	nr	2	 
	w	Niechobrzu

2.	Natalia	Nawrocka,	ZS	w	Niechobrzu

3.	Klaudia	Mik,	ZS	w	Niechobrzu
4.	Łukasz	Migut,	SP	nr	2	w	Niechobrzu
5.	Michał	Wróbel,	ZS	w	Niechobrzu
6.	Aleksandra	Kurc,	ZS	w	Niechobrzu
7.	Magdalena	Szypulska,	ZS	w	Nie		 
	chobrzu
Kampania	 „Zachowaj	 Trzeźwy	

Umysł”	pomaga	w	promowaniu	zdro-
wego	 i	 bezpiecznego	 stylu	 życia,	 
a	przede	wszystkim	uczy	jak	odma-
wiać	picia	alkoholu	czy	brania	niebez-
piecznych	używek.
Polecamy	każdej	 instytucji	 kam-

panię	 profilaktyczną	 „Zachowaj	
Trzeźwy	Umysł”	–	bo	warto	być	czuj-
nym.

Zespół Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Boguchwale

Kultura
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Dobrze	być	czytelnikiem	bibliote-
ki	publicznej	–	poznawać	nowych	li-
terackich	przyjaciół	oraz	świat	pełen	
wartości	 i	 kreatywnych	 pomysłów	 
na	spędzanie	wolnego	czasu.		Prze-
konali	się	o	tym	w	ostatni	weekend	
–	12	i	13	grudnia	2014	r.	młodzi	czy-
telnicy	 z	 Boguchwały	 i	 Racławówki,	
których	Gminna	Biblioteka	Publiczna	
w	Boguchwale	 zaprosiła	 na	 spotka-
nia	 autorskie	 z	 Wiolettą	 Piasecką,	
w	 całości	 sfinansowane	 ze	 środków	
Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	 
i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoho-
lowych	na	2014	rok.	
Spotkanie	 z	 „Bajkową	 Wróżką”	

było	 dla	 dzieci	 świetną	 formą	 	 od-
działywania	biblioterapeutycznego	–	
wykorzystującego	elementy	zabawy	
oraz	 edukacji,	 wspomaganej	 przez	
pisarkę	fragmentami	swoich	utworów	 
oraz	 prezentacją	 krótkich	 scenek	 
z	teatrzyku	kukiełkowego.
W	 trakcie	 spotkań	 młodzi	 czy-

telnicy	 żywiołowo	 reagowali	 na	 li-
terackie	 animacje	 pisarki,	 chętnie	
uczestnicząc	w	licznych	konkursach,	
nagradzanych	 specjalną	 wróżbą.	
Któż	 z	 nas	 nie	 chciałby	 zostać	 np.	
generałem,	 dziennikarzem,	 model-
ką,	znanym	piosenkarzem?	Wioletta	
Piasecka	odkrywała	najskrytsze	ma-
rzenia	dziecięcych	serc.
Biblioteczne	 spotkania	 literackie	

potwierdziły,	że	książka	nadal	jest	waż-
na	w	życiu	dzieci,	a	chęć	nauki	i	roz-
wijania	 zainteresowań	 czytelniczych	
dociera	w	różne	obszary	wiedzy	–	jak	
np.	sport	czy	piłka	nożna.	Stąd	też	tak	
doskonała	wiedza	najmłodszych	czy-
telników	z	Boguchwały	 i	Racławówki	 
o	takich	gwiazdach	sportu	jak:	Robert	
Lewandowski,	Lionel	Messi	czy	Zine-
dine	Zidane	–	bohaterach	literackich	
zagadek	Wioletty	Piaseckiej.
Moc	atrakcji	dostarczyły	dzieciom	

także	konkursy	z	profilaktyki	uzależ-
nień,	 nagradzane	 biletami	 na	 seans	
filmowy	 w	 3D	 pt.	 „Wielka	 szóstka”.	
W	Rezydencji	Literackiej	Boguchwały	
przeprowadzono	konkurs	profilaktycz-
ny	 pn.	 „Dziecko	 wobec	 uzależnień”.	
Laureatami	 tego	 konkursu	 zostali:	
Jakub	Polański,	Michał	Ceglarz	i	Nina	
Szudrowicz.	Natomiast	w	Racławówce	
młodzi	czytelnicy	rywalizowali	w	kon-
kursie	pn.	„Uzależnieniom	NIE!”.	De-
cyzją	komisji	konkursowej	laureatami	
tego	konkursu	zostały:	Natalia	Nowak	 
i	Aleksandra	Żuczek.
Podczas	bibliotecznej	animacji	li-

teratury	nie	można	się	było	nudzić.	

„Z książką i kukiełką w ręce…”
Baśniowe animacje Wioletty Piaseckiej  
w Boguchwale i Racławówce

Ostatnie	 chwile	 z	Wiolettą	 Piasecką	
wypełniały	 dzieciom	 indywidualne	
kontakty	z	jej	książeczkami	–	„Mała	
Cyganeczka”,	 „Tańczące	 Czarowni-
ce”	oraz	„Krówka	Modnisia”.	W	tych	
opowieściach	można	było	odkryć	na-
prawdę	niesamowite	historie	–	cza-
rownice	o	imionach	znanych	piłkarzy,	
ilustratora	 książek	 ukrytego	 pośród	
innych	 bohaterów	 literackich…	 oraz	
sympatyczną	Krówkę	Modnisię	z	jej	
śmiesznymi	pomysłami.
Czytelnikom,	 którzy	 po	 lekturze	

tej	 relacji	 chcieliby	 bliżej	 poznać	
twórczość	 Wioletty	 Piaseckiej	 pole-
camy	następujące	pozycje	z	kolekcji	
Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Bo-
guchwale,	 gromadzone	 w	 Oddziale	 
dla	Dzieci	 i	Młodzieży.	Przeczytajcie	
te	książeczki	–	bo	warto!
Biblioteczna	kolekcja	książek	

Wioletty	Piaseckiej:
„Bajka	na	dobranoc”,1.	
„Bajka	o	królewnie”,2.	
„Dawno	temu…”,3.	
„Domek	marzeń”,4.	
„Dwie	Małgosie”,5.	
„Kluseczka”,6.	
„Kosmiczna	przygoda”,7.	
„Krówka	Modnisia”,8.	
„Księżniczka	dziecięcych	serc”,9.	
„Sześć	życzeń	Natalki”,10.	
„W	poszukiwaniu	szczęścia.	Ba-11.	
śniowa	biografia	Andersena”,
„Włóczęga”,12.	
„Zaczarowane	baletki”.13.	

Oprac.  Irena Jakubiec

Kultura
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Agnieszka	Frankiewicz,	uczennica	
Szkoły	Podstawowej	w	Boguchwale,	
Mistrzyni	Polski	w	skokach	do	wody,	
dołożyła	do	swojego	sportowego	do-
robku	 kolejne	 trofea.	 Reprezentu-
jąc	 klub	ZKS	Stal	Rzeszów	 zdobyła	
medale	podczas	II	edycji	Grand	Prix	
Polski	w	Skokach	do	Wody,	które	od-
były	się	na	pływalni	przy	ul.	Matusz-
czaka	w	Rzeszowie.
Agnieszka	 zakończyła	 zawody	 

z	dwoma	medalami:	złotym	w	kon-
kurencji	trampolina	3m	i	brązowym	
w	 konkurencji	 trampolina	 1m.	 Jest	

Kolejne medale Agnieszki Frankiewicz

W	piątek	28	listopada	na	
IzoArenie	 gościł	 siedmio-
krotny	 reprezentant	 Polski,	
były	bramkarz	znanych,	pił-
karskich	marek	jak	chociaż-
by	Legia	Warszawa,	Widzew	
Łodź,	 czy	 Wisła	 Kraków	 -	
pan	Maciej	Szczęsny.
Pan	 Maciej	 na	 IzoArenę	

zawitał	na	zaproszenie	 tre-
nera	Grzegorza	Opalińskie-
go,	z	którym	współpracował	
w	 sztabie	 szkoleniowym	
ekstraklasowej	Korony	Kiel-

Bramkarze Izolatora trenowali  
z Maciejem Szczęsnym

Aktywność	fizyczna	ma	bardzo	duży	
wpływ	na	to	jak	się	czujemy,	a	także	
na	naszą	sylwetkę.	Nawet	najmniej-
sza	 dawka	 ruchu	 może	 mieć	 duży	
wpływ	 na	 nasze	 zdrowie.	 Jest	 to	
także	 idealny	 sposób	 na	 spędzanie	
wolnego	 czasu,	 a	 podczas	 ćwiczeń	
organizm	wytwarza	endorfiny	odpo-
wiedzialne	za	dobre	samopoczucie.
Biorąc	 pod	 uwagę	 wszystkie	 te	

czynniki,	 w	 ramach	Gminnego	 Pro-
gramu	 Ochrony	 i	 Profilaktyki	 Zdro-
wia	Mieszkańców	Gminy	Boguchwała	
na	 lata	 2013-2014,	 zorganizowane	
zostały	 „Warsztaty	 Ruchowe	 50+	 -	
Aktywna	 jesień”	 oraz	 zajęcia	 „Dan-
ce-aerobic	18+”.
Dance-aerobic	 to	 ćwiczenia	 typu	

aerobik	połączone	w	kroki	taneczne,	
dzięki	 czemu	 łączy	 się	 dobrą	 zaba-
wę	 z	 rzeźbieniem	 sylwetki.	 W	 tre-
ningach	 wykorzystywane	 są	 różne	
tańce	 m.in.:	 salsa,	 flamenco,	 jazz,	
hip-hop.	 Warsztaty	 cieszą	 się	 dużą	
popularnością.	 Mieszkanki	 gminy	
ćwiczą	w	dwóch	grupach	zajęciowych	 
w	Boguchwale,	jednej	w	Niechobrzu,	

to	kolejne	osiągnięcie	w	jej	karierze	
sportowej.	 Boguchwalanka	 została	 
w	 lutym	 bieżącego	 roku	 Mistrzynią	
Polski	w	skokach	do	wody	z	trampo-
liny	3m	w	swojej	kategorii	wiekowej,	
a	 w	 2013	 roku	 w	 Tychach	 zdobyła	
„złoto”	w	Ogólnopolskich	Zawodach	
w skokach synchronicznych do wody 
z	trampoliny	1m.
Serdecznie	 gratulujemy	 i	 życzy-

my	dalszych	sukcesów.
Wojciech Frankiewicz  

www.skokidowody.stalrzeszow.eu

Promujemy ruch i zdrowy tryb życia
a	nowe	grupy	zostały	utworzone	tak-
że	w	Lutoryżu	i	Zgłobniu

Dwa razy w tygodniu trzy gru-
py	pań	uczęszcza	na	warsztaty	ru-
chowe	 „Aktywna	 jesień”	 zorgani-
zowanych	dla	mieszkańców	naszej	
gminy	 w	 wieku	 powyżej	 50	 roku	
życia.	Zajęcia pomagają nam na-
bierać sił w codziennych pracach, 
poprawiają kondycję fizyczną,  
a bóle związane z wiekiem są mniej 

dokuczliwe	 -	wyjaśnia	 uczestnicz-
ka	warsztatów.
50%	kosztów	związanych	z	mie-

sięcznym	prowadzeniem	zajęć	finan-
sowane	jest	z	budżetu	gminy.
Zapraszamy	 wszystkie	 zaintere-

sowane	Panie	na	zajęcia	organizowa-
ne	w	przyszłym	roku.	Dodatkowe	in-
formacje	można	uzyskać	w	Urzędzie	
Miejskim w Boguchwale od 20 stycz-
nia	2015	roku	-	tel.	17	87	55	255.

ce.	 Trening	 przeprowadzony	 przez	
Macieja	 Szczęsnego	 z	 bramkarzami	
Izolatora	 -	 Pawłem	 Pawlusem,	 Da-
widem	Kaszubą	i	Mateuszem	Korzie-
wiczem	rozpoczął	się	od	rozgrzewki	 
i	rozciągania.	Kolejne	ćwiczenia	zwia-
zane	 były	 z	 koordynacją,	 a	 całość	
zakończył	 trening	 strzelecki.	 Całość	
trwała	ponad	dwie	godziny,	 ale	po-
mimo	ujemnej	temperatury	bramka-
rze	 Izolatora	 na	 przemarznięcie	 na	
pewno	nie	mogli	narzekać.

Fot. ZKS Izolator Boguchwała

Sport



19Sport

6	 grudnia	 w	 hali	 sportowej	 Zespołu	
Szkół	w	Kielanówce	rozegrany	został	
I	Mikołajkowy	Turniej	Piłki	Siatkowej,	
organizowany	 przez	 Młodzieżową	
Radę	Miejską,	we	współpracy	z	Urzę-
dem	Miejskim	w	Boguchwale.	Zawody	
rozgrywane	 były	 systemem	 „każdy	 
z	 każdym”	do	dwóch	wygranych	 se-
tów.	W	 Turnieju	wzięły	 udział	 cztery	
drużyny:	Strumyk	Wola	Zgłobieńska,	
Misie	 Pysie	 (Boguchwała),	 Dżekso-
novia	 (Niechobrz)	 oraz	 Legion	 Team	
(Wola	Zgłobieńska).
Turniej	 rozpoczął	 się	 od	 starcia	

między	 drużynami	 Strumyk	 Wola	
Zgłobieńska	 i	 Legion	 Team.	 Już	 od	
początku	 widać	 było	 zaciętą	 walkę	
między	 drużynami.	 Więcej	 zimnej	
krwi	zachowała	bardzo	dobrze	ograna	
drużyna	 Strumyka,	 która	 rozprawiła	
się	ze	swoimi	przeciwnikami	w	dwóch	
setach	-	kolejno	do	17	i	do	13.
Kolejny	mecz	Dżeksonovia	-	Misie	

Pysie	był	również	bardzo	wyrównany.	
Nawet	jeśli	jedna	z	drużyn	odskoczyła	
przeciwnikom	na	kilka	punktów,	prze-
waga	zaraz	była	odrabiana.	Taki	stan	
utrzymywał	się	do	stanu	20:20,	kiedy	
to	Dżeksonovia	„przebudziła	się”	i	wy-
grała	 seta	 25:21.	Druga	 partia	 rów-
nież	 rozpoczęła	 się	 od	 walki	 niemal	
punkt	za	punkt.	Jednak	nie	trwało	to	
zbyt	długo,	ponieważ	do	walki	zebrała	
się	 ekipa	 z	Niechobrza.	Dżeksonovia	
wygrała	25:19	i	cały	mecz	2:0.
Najbardziej	zacięty	mecz	rozegrał	

się	 pomiędzy	 ekipami	 Legion	 Team	
i	 Misie	 Pysie,	 ponieważ	 jako	 jedyny	
tego	 dnia	 zakończył	 on	 się	 tie-bre-
akiem.	Pierwszy	set	padł	łupem	ekipy	
z	Boguchwały	25:21.	Sytuacja	odmie-
niała	się	w	drugim	secie,	kiedy	to	Le-
gion	Team	od	samego	początku	objął	
prowadzenie	i	kontrolował	sytuację	na	
boisku.	Trzecią	partię	lepiej	rozpoczęła	
drużyna	z	Woli	Zgłobieńskiej,	 jednak	
przy	zmianie	stron	na	tablicy	widniał	
wynik	8:5	dla	boguchwalskiej	druży-
ny.	Utrzymali	oni	swoją	przewagę	już	
do	samego	końca	meczu,	wygrywając	
seta	15:12	i	cały	mecz	2:1.
Bardzo	 ciekawie	 zapowiadał	 się	

pojedynek	 Strumyka	 i	 Dżeksonovii.	
Bardzo wyrównana i twarda walka 
zarówno	w	ataku	jak	i	obronie	mogła	
podobać	się	kibicom	zgromadzonym	
na	 trybunach.	 Obronną	 ręką	 z	 tej	
partii	 wyszła	 drużyna	 z	 Woli	 Zgło-
bieńskiej,	 która	 w	 samej	 końcówce	
świetnie	broniła	piłki	i	kończyła	kon-
try	wygrywając	25:23.	Partia	zakoń-

Strumyk Wola Zgłobieńska 
zwycięzcą I Turnieju Mikołajkowego 
Młodzieżowej Rady Miejskiej

czyła	się	przy	wyniku	25:9	dla	Stru-
myka,	a	cały	mecz	2:0.
Podrażniona	porażką	w	poprzednim	

meczu	Dżeksonovia,	w	przedostatnim	
meczu	 turnieju,	 miała	 zmierzyć	 się	 
z	drugą	drużyną	z	Woli	Zgłobieńskiej	
-	Legion	Team.	Obie	drużyny	kończyły	
swoje	akcje,	 starając	się	unikać	błę-
dów	i	nie	dawać	możliwości	do	kontr-
ataku	przeciwnikowi.	 Lepiej	 ten	plan	
wypełniała	drużyna	z	Niechobrza,	któ-
ra	w	pierwszej	partii	zwyciężyła	25:19.	
W	drugim	secie	obie	drużyny	szły	„łeb	
w	 łeb”.	 Stan	 ten	 utrzymywał	 się	 do	
czasu,	gdy	obie	ekipy	zdobyły	po	20	
punktów.	Wtedy	to	Legion	Team	jakby	
się	zatrzymał,	a	Dżeksonovia	włączy-
ła	„piąty	bieg”	zwyciężając	w	tej	partii	
25:20.	Mecz	 zakończył	 się	wynikiem	
2:0	dla	Dżeksonovii.

Ostatni	mecz	rozegrany	został	mię-
dzy	 Strumykiem	 Wola	 Zgłobieńska,	 
a	Misiami	Pysiami.	Strumyk	rozgrywał	
swoje	akcje	bardzo	swobodnie.	Silne	
ataki,	dobra	zagrywka	i	świetne	czyta-
nie	gry	pozwoliły	na	utrzymanie	bez-
piecznej	 przewagi	 zarówno	w	 pierw-
szym,	 jak	 i	 w	 drugim	 secie.	 Gracze	 
z	Boguchwały	jednak	nie	odpuszczali	
ofiarnie	 broniąc	 każdą	 piłkę.	 Jednak	
to	 nie	 wystarczyło	 na	 „rozpędzoną”	
drużynę	Strumyka	i	ten	mecz	również	
zakończył	 się	 wygranymi	 przez	 nich	
dwoma	partiami.
1 miejsce - Strumyk Wola Zgło-
bieńska 
2	miejsce	-	Dżeksonovia 
3	miejsce	-	Misie	Pysie 
4	miejsce	-	Legion	Team




