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Wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale:

„W Pana Tadeusza świecie czarownym”
- spotkanie z bibliofilem Czesławem Drągiem

Materiały na wystawę udostępnił
Czesław Drąg

Prezentacja różnych
edycji „Pana Tadeusza”

Uczestnicy wydarzenia

„Dlaczego Ukraina? A dlaczego NIE!?”
- wydarzenie promujące tradycję i kulturę Ukrainy. Wydarzenie współfinansowane było przez Fundację Edukacja dla Demokracji
w ramach Programu „Przemiany w regionie” - RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”

Wystawa
Wystawa

Ukraińscy studenci przedstawiają prezentację o Ukrainie

Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku
składa
Redakcja „Wiadomości Boguchwalskich”

Wpis do księgi pamiątkowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, obok
ulotki przygotowane w ramach projektu

Występ Artema Furmana muzyka z Ukrainy, uczestnika castingów do programu
TVN „Mam Talent”
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Zapraszamy na lodowisko
w Boguchwale
Dla wszystkich chętnych lodowisko przez cały sezon będzie bezpłatne. Szkoła nie prowadzi wypożyczalni łyżew. Przerwy techniczne
na odśnieżanie lodowiska – według potrzeb – ustalone przez obsługę. Możliwe zamknięcie lodowiska z uwagi na niekorzystne warunki
pogodowe.
Życzymy miłej i bezpiecznej zabawy!

OGŁOSZENIA ................................................................................... 22
Wykaz abonentów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale  Pomagamy naszym Czytelnikom!!!  Napisz do nas!!!  Jesteśmy także w Internecie!

Godziny otwarcia:
– poniedziałek-piątek – 8:00-14:30 – zajęcia dydaktyczne szkół
z Boguchwały
15:00-20:00 – ogólnodostępne dla wszystkich
– sobota – 10:00-19:00 – ogólnodostępne dla wszystkich
– niedziela – 14:00-19:00 – ogólnodostępne dla wszystkich
Okres ferii świątecznych:
24.12.2012 (Wigilia)
– nieczynne
25.12.2012 (Boże Narodzenie)– nieczynne
26.12.2012
– 13:30-18:30
27.12.2012 – 28.12.2012
– 10:00-20:00
31.12.2012 (Sylwester)
– 10:00-15:00
01.01.2013 (Nowy Rok)
– nieczynne

Zespół redakcyjny: Ewa Śliwa, Aneta Pyza, Aneta Sołtys, Karolina Gliwa,
Justyna Paszkiewicz
Informacje do zakładki „Wiadomości samorządowe” przygotowują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Czekamy na sygnały.
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała;
tel./fax 17 87 15 355; e-mail: gbp@boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Boguchwała Samorządowym
Liderem Edukacji
Gmina Boguchwa³a znalaz³a siê wœród 61 samorz¹dów z ca³ej Polski, które uhonorowano certyfikatem i znakiem jakoœci „Samorz¹dowy Lider Edukacji” w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas gali finałowej projektu, zorganizowanej 14 listopada 2012 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiciele wyróżnionych samorządów odebrali dokumenty potwierdzające pozytywny
wynik akredytacji, badającej jakość ich polityki edukacyjnej.
W ramach projektu komisja złożona z naukowców reprezentujących kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie
lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działania gmin
i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność działań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia czy prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych społeczności. Gminy i powiaty, które brały udział w projekcie, oceniane były za okres
minionych trzech lat.
W uzasadnieniu Komisja Certyfikacyjna pochwaliła samorząd Gminy Boguchwała za skuteczność w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych na rozwój bazy edukacyjnej oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wysoko ocenione
zostały wyniki osiągane przez uczniów szkół z terenu gminy
na egzaminach zewnętrznych oraz w konkursach przedmiotowych. Komisja dostrzegła także szereg inicjatyw podejmowanych i finansowanych przez samorząd, m.in. punkty przedszkolne w każdej miejscowości, nowoczesne place zabaw
przy szkołach podstawowych oraz boiska wyposażone
w sztuczną murawę w Niechobrzu, w Racławówce i w Boguchwale. Słowa uznania dotyczyły również powołania Liceum

W imieniu gminy Certyfikat odebrał zastępca Burmistrza –
Piotr Klimczak.
Ogólnokształcącego w Boguchwale, w którym skutecznie
wykorzystuje się narzędzia informatyczne.
Uzyskanie Certyfikatu nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli, dyrektorów szkół oraz jednostek organizacyjnych, które przyczyniły się do rozwoju oświaty w naszej gminie.
UM

Relacje z sesji
W dniu 30 października 2012 roku
w sali widowiskowej Urzędu Miejskiego
w Boguchwale odbyła się sesja. Radni
dyskutowali m.in. nad wprowadzeniem
zmian w budżecie, podziałem gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w danym okręgu, przyjęciem
Gminnego Programu Ochrony Środowiska, nadaniem statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale, zatwierdzeniem
realizacji projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

15 listopada 2012 roku radni debatowali m.in. na temat stanowiska w sprawie podatków, obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, wyrażenia zgody na reorganizację spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale, współutworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pod
firmą „GO-KOM ECO w Boguchwale Sp.
z o.o.”, ustalenia terminu wyborów Sołtysa sołectwa Lutoryż, przyjęcia stanowiska w sprawie przejęcia od Samorządu Powiatowego, Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Boguchwale.

Podczas sesji 29 listopada 2012
roku w porządku obrad znalazły się
punkty dotyczące m.in. wystąpienia
Gminy Boguchwała ze Związku Komunalnego „Wisłok”, zatwierdzenia taryfy
opłat za usługi związane z dostarczaniem wody, programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku (Program, określa płaszczyzny współpracy samorządu gminy
z trzecim sektorem. Stanowiąc podstawę do zlecania zadań publicznych poprzez aktywne włączanie się lokalnej
społeczności w ich organizację).
Red.
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Zimowe warunki
na drogach
Przypominamy użytkownikom dróg
telefony alarmowe, na które można
dzwonić w sytuacjach kiedy dojdzie to
utrudnień spowodowanych przez śnieg
lub gołoledź.
W przypadku drogi:
– krajowej nr 9 jest to numer Punktu
Informacji Drogowej przy Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad –
oddział w Rzeszowie – tel. (17) 85 20 815
lub (17) 229 15 21
– powiatowej jest to numer Zarządu
Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Obwód
Drogowo-Mostowy w Babicy – tel. (17)
27 72 297 w godzinach 6:30 – 14:30, są
to drogi:
1388R – Trzciana – Nosówka- Racławówka – Rzeszów (Zwięczyca),
1391R – Wola Zgłobieńska – Zgłobień –
Rzeszów (Przybyszówka),
1405R – Zarzecze – Siedliska,
1406R – Czudec – Lutoryż,
1407R – Niechobrz – Mogielnica – Boguchwała,
1408R – Boguchwała – Racławówka –
Niechobrz,
1409R – Czudec – Niechobrz – Racławówka – Rzeszów (Zwięczyca),

1434R – Racławówka – Kielanówka –
Rzeszów,
1435R – Droga do stacji PKP w Rzeszowie,
1436R – Niechobrz – Zgłobień – Błędowa Zgłobieńska.
– gminnej – prosimy o przesłanie służbom odpowiedzialnym za ich odśnieżanie zgłoszeń w następujący sposób:

ŻŁOBEK

Rodzicom udzielane były informacje
odnośnie funkcjonowania żłobka, po
czym zawierano umowy o świadczenie
opieki nad dziećmi.
W dniu otwartym zawarliśmy 21 umów
z rodzicami dzieci, które od poniedziałku
tj. 03.12.2012 r. rozpoczęły uczęszczanie
do żłobka. Na chwilę obecną opiekę nad
dziećmi sprawuje 5-cio osobowa kadra,
posiadająca kwalifikacje wymagane
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3-ech. Osoby zatrudnione odbyły
wstępne szkolenie w oddziale żłobka
w Rzeszowie – mówi prowadząca żłobek
w Boguchwale Monika Jagiełło.
Dodatkowo w pierwszych dniach
funkcjonowania żłobka personel wspomagany jest przez Dyrektora Pedagogicznego oddelegowanego w celu niesienia
pomocy oraz nadzorowania poprawności funkcjonowania nowo otwartego
żłobka w Boguchwale.
Żłobek dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami, dlatego wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia nas w żłobku Boguchwale zachęca
pani Monika.
Red.

w Boguchwale
już otwarty
1 grudnia br. w ¿³obku
w Boguchwale odby³ siê
dzieñ otwarty, na który zaproszeni zostali wszyscy rodzice wraz z dzieæmi, którzy
z³o¿yli deklaracje zapisu
dzieci do ¿³obka oraz osoby
zainteresowane.
Od momentu otwarcia do godziny
16:00 żłobek odwiedziło bardzo dużo małych i dużych gości. Dzieci mogły powoli
poznawać się z osobami, które będą
sprawować nad nimi opiekę oraz cieszyć
się wszystkimi atrakcyjnymi zabawkami,
których zakup był współfinansowany
z budżetu Gminy Boguchwała oraz resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

1) 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 wymagająca odśnieżania,
2) e-mail na adres: zgk@seth.pl.
W tytule wiadomości prosimy wpisać
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„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 przedsiębiorca lub osobą fizyczną.
Na terenie Gminy Boguchwała mamy
do czynienia z 4 kategoriami dróg: krajową, powiatowymi, gminnymi i prywatnymi. Za utrzymanie dróg, w tym zimowe, odpowiedzialne są zatem różne podmioty. Odcinek drogi krajowej nr 9 w naszych granicach administracyjnych ma
długość ok. 5 km, dróg gminnych mamy
blisko 100 km, a łączna długość 10 dróg
powiatowych sięga 60 km.
Droga Krajowa nr 9, 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 Gospodarka Komunalna w Boguchwale.
Właścicielom posesji zlokalizowanych przy drogach publicznych przypominamy jednocześnie o obowiązku odśnieżania chodników na odcinkach przyległych do posesji.
UM
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Wydarzenia / Informacje

W Boguchwale
podatki nie wzrosną
Samorz¹d podj¹³ decyzjê o pozostawieniu stawek podatkowych na poziomie tego
roku. Z inicjatyw¹ t¹ wyst¹pi³ Burmistrz.
Decyzja o przedstawieniu takiego stanowiska podczas sesji
Rady Miejskiej, uwzględniała negatywne oddziaływanie kryzysu, odbijające się na gospodarce, a tym samym na budżetach gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Prezento-

wane stanowisko spotkało się z akceptacją Rady Miejskiej
w Boguchwale.
Jak oceniają eksperci, podatki od nieruchomości wzrosną
w polskich gminach średnio o 4%.
UM

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE

Piknik naukowy „EDUSCIENCE”
w Szkole Podstawowej w Zgłobniu
15 listopada 2012 r.
w Szkole Podstawowej
w Zg³obniu odby³ siê Piknik Edukacyjny w ramach
ogólnopolskiego projektu
naukowo-dydaktycznego
„EDUSCIENCE”.
Piknik stanowił część realizowanej
w szkole od 01.09. br. i zaakceptowanej
przez Kuratora Oświaty w Rzeszowie innowacji pedagogicznej: „Podnoszenie
kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno przyrodniczych
i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, która jest elementem Projektu pod
tym samym tytułem, realizowanego
w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość
systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne.
Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz firmami: Edukacja Pro
Futuro, American Systems i Accelerated
Learning Systems.
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu jest

6

Dyrektor szkoły przywitał przybyłych gości
jedną z 18 placówek oświatowych na
Podkarpaciu, które w roku szkolnym
2012/2014 biorą udział w realizacji projektu. Na Piknik Edukacyjny do Zgłobnia zostali zaproszeni również uczniowie
klas pierwszych czterech placówek
z terenu województwa podkarpackiego:
Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie,
Szkoły Podstawowej w Boguchwale,

Zespołu Szkół w Jasionce i Zespołu
Szkół w Głogowie Małopolskim, którzy
biorą udział w projekcie.
Imprezę uświetnili przybyli goście,
m.in.: Podkarpacki Wicekurator Oświaty – Antoni Wydro, Zastępca Burmistrza
Boguchwały – Piotr Klimczak, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk – Wojciech
Piotrowski, Organizator Pikników „EDU-
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Informacje
SCIENCE” – Aleksandra Mikulska oraz
Wojewódzki Koordynator Projektu – Bronisława Kunas.
Uczestników pikniku przywitał dyrektor szkoły – Bartłomiej Wisz, życząc
wszystkim niezapomnianych przeżyć
i miłej zabawy. Święto nauki rozpoczął
pokaz, podczas którego dzieci dowiedziały się, m.in.: jak wyprodukować
większą ilość pasty dla słoni, dlaczego
banknot zanurzony w denaturacie nie
płonie, czym jest ciecz nienewtonowska
i dlaczego wykorzystuje się ją w kamizelkach kuloodpornych.
Uczniowie mieli również możliwość
uczestniczyć w warsztatach, m.in.: chromatografii, napięcia powierzchniowego,
siły tarcia oraz lekcjach dydaktycznych
na temat cukrów (skrobi), barw, robotów
– przygotowanych przez instruktorów
„Małego Inżyniera”. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się także warsztaty w przenośnym planetarium. Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie

Dużą atrakcją była możliwość uczestnictwa dzieci w prowadzonych doświadczeniach
nagród dla wszystkich uczestników.
Głównym celem pikniku „EDUSCIENCE” było uatrakcyjnienie i zainteresowanie uczniów przedmiotami: matematyką,
fizyką, chemią, geografią oraz przyrodą.
Efekt został osiągnięty poprzez czynny

udział dzieci w przygotowanych warsztatach i dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy – idealnie połączyły one zabawę z nauką – co pozwoliło im lepiej
zrozumieć przedstawianą problematykę.
Tekst i zdjęcia: Aneta Sołtys

PROJEKT REALIZUJĄ

„Aktywny Samorz¹d” – program pilota¿owy
Powiat Rzeszowski zaprasza do korzystania z dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który
jest jednym z pomysłów na wydajniejszy model polityki społecznej. Program zakłada wsparcie finansowe dla obszarów związanych z codziennym życiem osób niepełnosprawnych, umożliwiając im sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W roku 2013 program realizowany będzie w minimum dziewięciu obszarach tj.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 17 867 14 20.
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List od Królowej Elżbiety II
Chyba ka¿dy z nas ma marzenia i ci¹gle d¹¿y do tego, aby je spe³niæ, codziennie
stawiaj¹c kolejny krok do przodu i realizuj¹c zamierzone plany.
Od wielu lat, dzięki nauczycielce języka angielskiego, która uczyła mnie w szkole podstawowej i która zasiała we mnie
ziarno miłości do tego języka i kultury, z zainteresowaniem
śledzę poczynania rodziny królewskiej, staram się być na
bieżąco z wydarzeniami i gorąco wspieram wszelkie akcje
charytatywne, którym patronuje Królowa Angielska.
Elżbieta II jest dla mnie wzorem godnym naśladowania. Jest
kobietą najwyższej klasy i elegancji. W czerwcu Królowa Brytyjska obchodziła diamentową, 60-tą rocznicę wstąpienia na tron

się też podpisy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Zarzeczu, i choć trochę frapowało nas, czy życzenia w ogóle
dotrą do pałacu Buckingham, wysłałam obie kartki.

Niespodziewana odpowiedŸ
Kiedy w ostatnim tygodniu października Renata Salamon
– Szczur – dyrektorka Szkoły w Zarzeczu weszła do pokoju
nauczycielskiego z listem
w ręku, jeszcze nie spodziewałam się, że będzie to list od Królowej Elżbiety II, a w nim kartka z podziękowaniami i zdjęcia!
Przyznam się, że nie spodziewałam się odpowiedzi,
pragnęłam tylko wiedzieć, czy
takie listy docierają do głowy
państwa i czy ktoś je w ogóle
otwiera. Tak, teraz już wiem, że
docierają, są otwierane, czytane i dostaje się nawet odpowiedź! Dzień później otrzymałam do domu piękny list w wielkiej kopercie sygnowanej królewskim herbem i pieczęcią
Poczty Królewskiej. Była to odpowiedź na moją prywatną
kartkę. List został napisany
piękną angielszczyzną przez
Damę Dworu (ang. Lady-inwaiting), na prośbę samej królowej, która zainteresowała się,
że jestem nauczycielem języka
angielskiego w małej szkole na
południu Polski.

Tajemnica listu

(ang. Diamond Jubilee) i z tej okazji postanowiłam wysłać jej
kartkę z życzeniami jubileuszowymi, wszak niecodziennie świętuje się tak piękną rocznicę. Jedną kartkę wysłałam prywatnie –
jako osoba, która ją po prostu podziwia i opowiada uczniom
o niej i jej królestwie. Na drugiej kartce, obok życzeń, znalazły
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W kilku skierowanych do
mnie ciepłych słowach dziękuje za piękne życzenia i uważa,
że bardzo miłym gestem z mojej strony było napisanie tych
kilku zdań. Powiem szczerze,
że na list, który dla mnie ma
wartość nie tylko historyczną,
jest już rama i upatrzone miejsce na ścianie, a jak bardzo
podsycił on moją pasję wie tylko ten, co wykopał z ziemi jakiś skarb albo po latach siedzenia z wędką złowił metrową rybę. Co napisałam Królowej, że
poleciła mi odpisać? Niech to zostanie tylko między mną
i Jej Królewską Mością.
Anna Bęben
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Biblioteka z klasą!
25 miejsce w Polsce, I miejsce w województwie podkarpackim, II miejsce
w konkursie Gminnych Koalicji „Razem dla spo³ecznoœci lokalnej” to sukcesy Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, która z roku na rok podnosi poprzeczkê.
Instytut Książki wspólnie z „Rzeczpospolitą” zorganizowali już po raz drugi Ranking Bibliotek, który dotyczył bibliotek wiejskich, wiejsko-miejskich
i miast do 15 tysięcy mieszkańców. GBP
w Boguchwale zajęła 25 miejsce w Polsce spośród prawie 700 zgłoszeń
i otrzymała tytuł najlepszej biblioteki
w województwie podkarpackim. Ranking najlepszych bibliotek w Polsce
powstał na podstawie ankiet, w których
trzeba było wskazać m.in. liczbę pracowników, powierzchnię biblioteki, liczbę czytelników, zakup nowości książkowych, wielkość księgozbioru, możliwość skorzystania z Internetu, zdobywanie nowych umiejętności oraz pozyskiwanie środków finansowych, a także na podstawie danych z Głównego
Urzędu Statystycznego.

Zaczytani
w „Panu Tadeuszu”
Wydarzenie pn. „W Pana Tadeusza
świecie czarownym” odbywało się w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania Pana Tadeusza zainicjowanej
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Rozpoczęło się koncertowo, uczestnicy spotkania wysłuchali utworów za-

dzieżowego Koła Teatralnego działającego przy Miejskim Centrum Kultury
w Boguchwale oraz wysłuchali fragmentów z „Pana Tadeusza” w językach polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, które przygotowali i przeczytali uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego w Boguchwale.
Uczestnicy spotkania wzięli aktywny
udział w wydarzeniu, kilka osób z widowni przeczytało fragmenty „Pana Tade-

Gminne koalicje
GBP w listopadzie br. zdobyła II
miejsce w konkursie gminnych koalicji na rzecz rozwoju bibliotek w województwie podkarpackim pn. „Razem
dla społeczności lokalnej”. Nagrody
i podziękowania odebrali również partnerzy biblioteki, którzy aktywnie wspierają działania podejmowane przez GBP
w Boguchwale.

Dlaczego Ukraina?
Biblioteka pozyskała dodatkowe
środki finansowe i zorganizowała wydarzenie kulturalne pn. „Dlaczego Ukraina?
A dlaczego NIE!?” podczas, którego
uczestnicy poznali kulturę i tradycje
Ukrainy. Wydarzenie współfinasowane
w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany
w Regionie” – RITA, realizowanego przez
Fundację Edukacja dla Demokracji.
W ramach tego przedsięwzięcia biblioteka nawiązała współpracę z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
w Rzeszowie oraz z Honorowym Konsulatem Ukrainy w Rzeszowie. Spotkanie
przebiegało bardzo dynamicznie, wystąpił muzyk Artem Furman, prelekcję głosili studenci ukraińscy w WSiIZ w Rzeszowie, odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Jaka jest
Ukraina?”. Wydarzenie to zgromadziło
ponad 120 uczestników, którzy chcieli
poznać Ukrainę.

Uczestnicy wydarzenia pn. „Dlaczego Ukraina? A dlaczego NIE!”
granych na cymbałach w wykonaniu Andrzeja Mozgały, wysłuchali prelekcji bibliofila Czesława Drąga, obejrzeli scenkę z „Pana Tadeusza” w wykonaniu Mło-

usza”. Na koniec organizatorzy zaprosili uczestników do obejrzenia przygotowanej przez bibliotekarzy wystawy oraz
do degustacji bigosu myśliwskiego.

Biblioteka jest ksi¹¿k¹
Nowości czytelnicze stanowią magnes dla czytelników, to dzięki nim biblioteka staję się atrakcyjna a grono
jej użytkowników stale się powiększa.
Trzeba jednak podkreślić fakt, że rola
biblioteki trochę się zmieniła. Biblioteka
jest dziś miejscem, w którym odbywają
się wernisaże, koncerty, konkursy i jak
pokazuje praktyka, biblioteki bardzo
dobrze wypełniają sferę kulturową
w swoich miejscowościach.
Spośród wielu wydarzeń, jakie zorganizowała biblioteka w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy znalazły się spotkanie
autorskie z pisarką Moniką Sawicką, Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych, spotkania z cyklu „Moje hobby”,
warsztaty plastyczne „ABC Małego Artysty”, kursy komputerowe dla dorosłych.
Wystawa

„WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE” 5 (79)

Aneta Pyza

2012

9

Kronika

40 lat temu zmarł Józef Tkaczow
(1900-1972)
patron g³ównej ulicy w Boguchwale
lekarz, dzia³acz spo³eczny i polityczny
Rodzina
Józef Tkaczow urodził się 6 marca
1900 r. w Boguchwale w rodzinie Romana Tkaczowa (1864-1942) i Józefy
z domu Róg. Jego ojciec był chmielarzem dworskim wywodzącym się z dzisiejszej Ukrainy, który osiedlił się w Boguchwale u schyłku XIX w znajdując zatrudnienie w miejscowym dworze. Z tego
małżeństwa urodziło się czterech synów
i córka Marianna zmarła w niemowlęctwie. Przed 1939 r. dwóch braci Tkaczowów już nie żyło. Jan (1894-1938) zginął
w czasie wojny domowej w Hiszpanii
walcząc po stronie komunistów oraz Ferdynand (1902-1937) poseł związany
z frakcją komunistyczną, stracony w Moskwie w procesie politycznym, a w 1956
roku został zrehabilitowany. Błyskawiczną karierę polityczną w dobie Polski Ludowej zrobił najmłodszy z braci
Stanisław (1913-1969) z zawodu agronom. Od października 1944 do czerwca
1945 r. był pierwszym wojewodą rzeszowskim. Zwieńczeniem jego kariery
politycznej było stanowisko ambasadora PRL w Mongolii (1960-1966). Zginął
2 kwietnia 1969 r. w katastrofie lotniczej
nad Zawoją koło Krakowa, w okolicznościach które do dziś budzą spory
Dzia³alnoœæ polityczna
W czerwcu 1921 r. Józef Tkaczow
zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie i rozpoczął studia na
Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przerwał, aby rozpocząć naukę na Wydziale Medycznym.
Dyplom lekarza uzyskał w 1928 r. Już
w okresie studenckim czynnie zaangażował się w życie polityczne, jawnie występując przeciwko ówczesnej władzy.
Jako lekarz finansowo wspierał opozycję polityczną. Stanowisko to sprowadziło na niego liczne szykany ze strony organów państwa. W efekcie zmuszony
został przenieść praktykę lekarską do rodzinnej Boguchwały. W ówczesnej gminie Racławówka był jedynym lekarzem.
Według relacji mieszkańców ofiarnie
praktykował w okresie przedwojennym
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i późniejszym. Dał się poznać jako osoba wrażliwa na cierpienie i bezinteresowna w niesieniu pomocy. W czasie okupacji dotknęły go represje z strony Niemców zakończone pobytem w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w latach 1943-1945.
Po powrocie do kraju działał społecznie na szczeblu wojewódzkim jako
członek Ligi Ochrony Kraju, Polskiego
Czerwonego Krzyża oraz Społecznego
Komitetu Przeciwalkoholowego i innych. Zaangażowanie w sprawy społeczne było zauważalne również w Boguchwale. W 1945 r. wspierał inicjatywę budowy Robotniczo-Chłopskiego
Domu Kultury(obecnie siedziba Urzędu
Miejskiego), wspierając ją hojnie z własnych środków.
W nowej sytuacji politycznej jego
pozycja zasadniczo się zmieniała. Z powodu represji hitlerowskich, powierzono mu przewodniczenie władzom rzeszowskiego oddziału Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, organizacji nie zrzeszającej żołnierzy Armii Krajowej i więźniów łagrów sowieckich.
W latach 1944-1950 był oficerem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie w randze kapitana i kierownikiem Wydziału Zdrowia,
a następnie wieloletnim ordynatorem
szpitala wojskowego w Rzeszowie podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Został odznaczony wysokimi odznaczeniami PRL między innymi Krzyżem Kawalarskim Orderu Odrodzenia
Polski w 10 rocznicę Polski Ludowej oraz
medalem Budowniczego Polski Ludowej. Awansowany także na stopień pułkownika Ludowego Wojska Polskiego
Z histori¹ w tle
Pułkownik Józef Tkaczow zmarł
2 grudnia 1972 r. w Rzeszowie. Dwa dni
później na cmentarzu parafialnym odbył
się świecki pogrzeb z udziałem przedstawicieli władz partyjnych. Relację z pogrzebu zamieściły rzeszowskie „Nowiny” wraz
z partyjną biografią zmarłego:
„W sobotę 2 bm. w Rzeszowie zmarł
Towarzysz Doktor Józef Tkaczow, wy-

bitny działacz ruchu robotniczego, bojownik o wolność i demokrację, zasłużony pedagog i wychowawca licznych
zastępów lekarskich, aktywny niestrudzony działacz wielu organizacji społecznych”.
Wzmianka o śmierci Tkaczowa znalazła się również w kronice parafialnej.
Ksiądz Stefan Pelc zanotował: „Pogrzeb
miał świecki z ogromną pompą […].
W ostatnich latach dr Józef Tkaczow pomagał w ważnych sprawach, będąc
osobą wpływową. I tak np. to, że w Lutoryżu powstała parafia i kościół na
miejscu dawnego dworu, a potem Spółdzielnia Produkcyjna, to wielka zasługa Józefa i Stanisława [Tkaczowówdopisek S.W.], który był wówczas ministrem. Zezwolenie na budowę kościoła
w Świętoniowej uzyskano za pośrednictwem dra Tkaczowa […].
Wspomniałem dlatego szerzej o tych
osobach, aby dać charakterystykę polskich komunistów i pewną rehabilitację
tego ostatniego – Józefa Tkaczowa.
Nawet czasem taki człowiek, jak zdecydowany ateista-komunista, przysłuży
się sprawie Bożej. O jakimś nawróceniu się przed śmiercią nie było mowy
i było to niemożliwe”.
W niespełna rok po jego śmierci, na
posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej w lipcu 1973 r. uchwalono, że główna ulica miejscowości nosić będzie imię
doktora Józefa Tkaczowa.
W dobie PRL na płycie nagrobnej
eksponowano przynależność partyjną
zmarłego, to jest wykształcenie: doktor
nauk medycznych oraz posiadanie najwyższego odznaczenia tego okresu Budowniczego Polski Ludowej, ale już
w latach dziewięćdziesiątych rodzina
zmieniła treść tablicy i obecnie napis
brzmi: „Jeden z tych co czynem ośmielali się marzyć”. Zmieniono również
kształt grobowca. Czterdziesta rocznica śmierci patrona głównej ulicy w Boguchwale jest wystarczającym powodem, aby przypomnieć tę nieznaną postać dla większości obecnych mieszkańców Boguchwały.
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100-lecie szkoły w Kielanówce
10 listopada 2012 r. Szko³a Podstawowa w Kielanówce obchodzi³a 100-lecie swojego istnienia. Uroczystoœci mia³y miejsce w Koœciele pw. œw. Urszuli Ledóchowskiej
w Kielanówce oraz w budynku Zespo³u Szkó³ w Kielanówce.
Pierwszą szkołą w Kielanówce była szkoła folwarczna założona ponad 130 lat temu. Następnie szkołę urządzono
w Domu Ludowym. W drewnianym budynku, w jednej połowie znajdowała się sala, a w drugiej nieduży pokój i mała kuchnia, w której mieszkała nauczycielka. Była to jednoklasowa,
czterooddziałowa Szkoła Powszechna. W połowie lat 30. wybudowano nowy, murowany Dom Ludowy z mieszkaniem na
poddaszu, do którego przeniesiono szkołę.
W 1952 roku została oddana do użytku, wybudowana dzięki
staraniom wielu mieszkańców, nowa szkoła, w której dzieci
uczą się po dzień dzisiejszy. Od 1998 roku szkoła posiada
swoje symbole: imię Armii Krajowej, tablicę pamiątkową oraz
sztandar szkoły, który uświetnia każdą szkolną i środowiskową
uroczystość.
Rok 2004 to oddanie do użytku nowego segmentu dydaktycznego, w którym znalazło się miejsce dla przedszkola oraz

klasy nauczania zintegrowanego. W 2009 r. szkoła w Kielanówce wzbogaciła się o nowoczesną salę gimnastyczną wraz
z zapleczem.
UM

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
i Dnia Patrona Szkoły
– Wincentego Witosa
w Szkole Podstawowej w Nosówce
Nie ma sprawy ważniejszej, niż Polska
Wincenty Witos
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Licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście, uczestniczyli w niezwykle podniosłym wydarzeniu – Narodowym Święcie Niepodległości i Dniu Patrona Szkoły – Wincentego Witosa w Nosówce. Scenariusz akademii obejmował nie tylko pieśni okolicznościowe, ale również recytacje wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów
klas I – VI.
Formuła Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
dostarczyła recytatorom i słuchaczom wiele emocji i wzruszeń.
Wszystkie wiersze dedykowane były Patronowi Szkoły – Wincentemu Witosowi. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Alina Pociask – nauczycielka kształcenia zintegrowanego, radna Gminy Boguchwała; Halina Kuleta – bibliotekarka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale – filia w Nosówce i Małgorzata Król – nauczycielka języka polskiego i historii.
Po zakończeniu części konkursowej, Rada Rodziców zaprosiła wszystkich zebranych na pyszne ciasto, a po krótkiej
przerwie wystąpił Zespół Ludowy Nosowiany z repertuarem
pieśni patriotycznych. Następnie mogliśmy podziwiać podopiecznych Marka Strzemeckiego – instruktora, prowadzącego lekcje tańca dla uczniów naszej szkoły.
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Pokaz multimedialny, przygotowany przez Sabinę Mitę,
uświetnił uroczystość. Szkolny chór pod kierunkiem Beaty
Czarnik, zachwycił wszystkich pięknym wykonaniem pieśni
legionowych i patriotycznych. Scenariusz imprezy przygotowała Małgorzata Król.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu Recytatorskiego, dyrektor szkoły – Marek Mindziak podziękował wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości,
uczniom biorącym udział w akademii i przybyłym mieszkańcom Nosówki.
Szczególne podziękowania za wieloletnią współpracę złożył Zespołowi Nosowiany, Radzie Rodziców i głównym sponsorom nagród – Lokalnej Grupie Działania Trygon – Rozwój
i Innowacja oraz Ewie Śliwie – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

Pamięć przeszłości i przyszłości sięga
Przez serce żywe co w piersiach nam bije,
Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo.
I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje!

Niech te słowa jednego z recytatorów przypominają, że
wolność nie jest nam dana raz na zawsze! Trzeba jej strzec
i pamiętać o tych, którzy nie żałowali sił, byśmy mogli takie
rocznice celebrować.
Małgorzata Król

Koncert charytatywny w Boguchwale
na rzecz fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych?
- Martin Luther King Jr.
5 stycznia 2013 roku w sali widowiskowej kościoła w Boguchwale odbędzie się druga edycja koncertu charytatywnego
„Obudź w sobie Mikołaja”, na rzecz fundacji Podkarpackiego
Hospicjum dla Dzieci. Koncert poprowadzi dziennikarka Radia
Via Marta Januszewska. Program koncertu:
– Świąteczny koncert pt. „Niech kolęda serca budzi” w wykonaniu Artystów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod dyrekcją
Anny Czenczek. Zaśpiewają: Paulian Pieniążek, Kamil Trojnar,
Michała Gratkowski, Dawid Murias, Katarzyna Idec, Oliwia Skóra, Szymon Dudek, Kamila Mokrzycka, Marta Pracownik, Kinga
Cieśla, Beata Rzeźnik, Katarzyna Staszewska, Che Donne, Dziecięca Grupa Wokalna oraz Grupa Artystyczna CSW-Tinttillo
– Pokaz sztuki tańca z poi w wykonaniu Tomasza Piotrowskiego – finalisty IV edycji programu „Mam talent”
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– Pokaz akrobacji z piłką
– Pokaz taneczny klubu Dżet Rzeszów-Boguchwała
Wstępem na koncert są wolne datki dla hospicjum.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta
i Gminy Boguchwała, patronat medialny Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, telewizja miejska TVM, rzeszowska telewizja
internetowa Błękitna TV, gazeta Super Nowości oraz portal
hej.rzeszów.pl.
W akcję zaangażowali się również:
– piekarnia Państwa Uryniak
– piekarnia Pana Józefa Guzka
– „Zapel”
– „Fabryka ślubu”
– „Dia studio” – fotografia artystyczna
– „Video-fun” – videofilmowanie i fotografia cyfrowa
– Siatkarze klubu Asseco Resovia Rzeszów
Aleksandra Gliwa – organizator koncertu
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Dzień Seniora

Seniorzy przybyli do wyremontowanego budynku Ośrodka
Kultury w Nosówce

w nowo otwartym
budynku Ośrodka Kultury
w Nosówce
Źle jest zmarnować młodość, a już całkiem głupio zmarnować starość.
Piotr Kuncewicz

Występ zespołu
„Nosowiany”

W dniu 27 paŸdziernika 2012 r. w Oœrodku Kultury w Nosówce odby³ siê Dzieñ Seniora. Uroczyste spotkanie zorganizowa³ Lokalny Oœrodek
Kultury „Wspólnota” w Zg³obniu, Rada So³ecka
i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Odby³o siê ono
w po³¹czeniu z otwarciem zmodernizowanego
budynku Domu Kultury.
Do wyremontowanych sal przybyło wielu zaproszonych seniorów i gości. Imprezę poprowadziła Małgorzata Kot – dyrektor LOK
„Wspólnota”, która przywitała wszystkich oraz złożyła życzenia i podziękowania. – Chciałabym, aby nasze dzisiejsze spotkanie udowodniło wszystkim, że dojrzały wiek nie musi kojarzyć się z szarością, nostalgią i nudą. Nie ilość zmarszczek, lecz stan ducha się licz!
Zapomnijmy chociaż na chwilę o bawieniu wnuków, chorobach, wizytach u lekarzy, wycieczkach do aptek, bo jak mówią słowa piosenki „Upływa szybko
życie, jak potok płynie czas (…)”. Spędzajmy, więc miło te wspólne chwile
i niech ich będzie, jak najwięcej – powiedziała. Najstarszy obecny na spotkaniu mieszkaniec Sołectwa Nosówki – Jan Pizło został uhonorowany życzeniami i koszem obfitości z rąk Burmistrza Gminy Boguchwała – Wiesława Dronki
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Bogdana Dziedzica.
W części artystycznej wystąpił zespół „Nosowiany” z Nosówki, „Jublilatki”
ze Zgłobnia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Wsi Krasne. Nie zabrakło
wesołych anegdot i żartów, które wywołały uśmiech na twarzach przybyłych.
Drugą częścią spotkania było wspólne biesiadowanie przy dźwiękach orkiestry „Costa Band”.
Wszystkim Seniorom życzymy dużo zdrowia i optymizmu. Niech jesień
Waszego życia będzie radosna i słoneczna!
Aneta Sołtys

Jan Pizło – mieszkaniec Nosówki uhonorowany życzeniami i koszem obfitości z rąk Burmistrza Gminy Boguchwała oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej

Rafał Wilk spotkał się z uczniami Szkoły
Podstawowej w Zarzeczu
6 listopada 2012 roku uczniowie
i ich rodzice oraz nauczyciele
Szko³y Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Zarzeczu goœcili
by³ego ¿u¿lowca, a obecnie zdobywcê dwóch z³otych medali na tegorocznej paraolimpiadzie w Londynie, pana Rafa³a Wilka.
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Pomysłodawcą i inicjatorem spotkania była Joanna Skoczek-Szczotka, nauczycielka naszej Szkoły, na której zaproszenie mistrz nas odwiedził.
W tygodniu poprzedzającym wizytę
miały miejsce inicjatywy przybliżające
sylwetkę gościa, m.in. spotkania
z uczniami połączone z prezentacją multimedialną, wykonano gazetkę ze zdjęciami a także uczennice klasy IV wykonały album o sławnych sportowcach regionu.
Po kilku słowach wstępu pani Joanny, uczniowie gorąco powitali sportowca, który już za chwilę z humorem opowiadał o sobie i o olimpiadzie. Dzięki
prywatnej galerii zdjęć pana Rafała
wszyscy przybyli do Szkoły goście znaleźli się w samym centrum wydarzeń
londyńskiej olimpiady z czerwca br.
Wszyscy z wypiekami na twarzy słuchaliśmy i przeżywaliśmy te wydarzenia –
od przyjazdu sportowca, poprzez zawody, wręczenie medali, po zwiedzanie
angielskiej stolicy.
Oprócz kolorowych i nieraz zabawnych zdjęć, mieliśmy niepowtarzalną
okazję zobaczyć i potrzymać ciężkie,
szczerozłote medale olimpijskie (tegoroczne były najcięższe ze wszystkich do
tej pory) z niezwykłymi wzorami i symbolami.
Ponadto pan Wilk przywiózł ze sobą
koszulki „leader’a”, które otrzymał po
wygranych międzynarodowych zawodach, wszak dwa złote medale nie są
jedynymi nagrodami, którymi nas mistrz
może się pochwalić!
Niezwykłe poruszenie wywołała nie
tylko możliwość obcowania z najlepszymi, ale opowieści głównego bohatera,
który opowiedział historię swojego wypadku, powrotu do sportu, walki z samym
sobą i ogromnymi utrudnieniami, jakim
na co dzień stawia czoło. Krótkie filmy
sprzed wypadku wprawiły uczniów
w osłupienie: jakie mistrz na nartach potrafił wykonać sztuczki zręcznościowe!
Obecnie, choć często można spotkać pana Rafała przemierzającego podkarpackie drogi na swoim „złotym”
handbike’u (rower napędzany siłą mięśni rąk), nie porzucił on sportów zimowych i nadal zachwyca swoją sprawnością. Pod koniec spotkania uczniowie
zadawali mu mnóstwo pytań, na które
cierpliwie odpowiadał. Nie obyło się bez
autografów i pamiątkowych zdjęć. Reprezentacja Szkoły wręczyła mistrzowi
pamiątkowy szkic i bukiet kwiatów.
Co zmieniła w naszych sercach jego
opowieść? Pomimo przeciwności losu,
można osiągnąć każdy cel. To dla nas
prawdziwa inspiracja i lekcja pokory.
Małgorzata Kubicka
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II edycja mikołajkowego
Mam Talent
w Szkole Podstawowej
im. gen. Stanis³awa Maczka w Boguchwale
5 grudnia br., tu¿ przed Miko³ajem do naszej szko³y przyjechali Jurorzy s³ynnego telewizyjnego show MAM TALENT. Do dziœ niewiadomo, czy byli to prawdziwi Jurorzy,
czy te¿ œwietnie ich naœladuj¹cy studenci z Wolontariatu
Studenckiego. Niewa¿ne! Wygl¹dali, jak prawdziwi.
Studenci swą pracę wykonują całkowicie bezinteresownie i jedynie z dobrego i wrażliwego serca. Szczególnie pięknie zbiegło się to z Dniem Wolontariusza,
który w tym dniu był obchodzony. Bardzo trafnie inicjatywę Wolontariatu w tych
dniach oddaje hasło KAŻDY MOŻE STAĆ
SIĘ MIKOŁAJEM. Na pewno w dniu
5 grudnia studenci – Wolontariusze wywołali uśmiech na każdej dziecięcej twarzy i dostarczyli nam niemałej rozrywki.

Uczniowie maj¹ talent
Prawdziwe atrakcje rozpoczęły się
dopiero, gdy do występów przystąpili
uczniowie naszej szkoły. Po castingach,
które odbyły się kilka dni wcześniej, pozostali tylko najlepsi. A wśród nich: akro-

niec, pokazy sportowe, występy instrumentalne.

Czas na zwyciêzców
W pierwszej kategorii: WYSTĘPY INSTRUMENTALNE wygrał Miłosz Jachyra
z kl. II a z utworem „Rzeki Babilonu”.
W kategorii: ŚPIEW najwyżej ocenione
zostały uczennice klasy I – Suda Madzia
i Solecka Oliwia z piosenką z repertuaru
Barbi. W kategorii POKAZ SPORTOWY
na najwyższe uznanie zasłużył sobie Daniel Buczkowicz z pokazem Karate.
W ostatniej kategorii POKAZ TANECZNY
znów bezkonkurencyjni okazali się finaliści ubiegłorocznego MAM TALENT –
Amelia Traciak i Jakub Haba z klasy III a.
Najbardziej jednak, tak jury, jak i publiczFot. Lesław Palimąka

batki, tancerze, instrumentaliści oraz
wspaniali wokaliści. Nie zabrakło nawet
pokazów karate. Jurorzy oceniali, komentowali występy, publiczność nagradzała występujących brawami i dopingiem, domagając się bisów. W przerwach można było zobaczyć występy
naszych szkolnych cheerleaderek „Atlaski”. Z grona tak wielu młodych talentów trudno było wybrać tych najlepszych, gdyż wszyscy prezentowali wysoki poziom swych umiejętności. W tym
roku występy naszych artystów podzielone były na cztery kategorie: śpiew, ta-

ność zachwyciły występy taneczno-akrobatyczne duetu: Julii Czech z kl. III b oraz
Gabrieli Warchoł z kl. VI a, które zdobyły
nagrodę główną. Wszyscy występujący
zostali nagrodzeni słodkimi upominkami
i utwierdzeni w przekonaniu, że rozwijanie ich niezwykłych talentów ma sens
i jest doceniane. Jurorzy obiecali do nas
wrócić w kolejnych edycjach. Dlatego
wszystkich uczniów zachęcamy do pracy nad swoimi uzdolnieniami.
Może to właśnie Wy staniecie się finalistami kolejnych edycji!
Katarzyna Guzy
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Powstał Szkolny Klub Bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej w Boguchwale
Nawiązanie współpracy z Policją, PCK, doskonalenie umiejętności jazdy rowerem, Zorganizowanie akcji środowiskowej „Rowerem przez życie”. Przeprowadzenie egzaminu na
kartę rowerową. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, Promocja materiałów odblaskowych wśród dzieci, Udział
w konkursach plastycznych i literackich. Udział w ogólnopolskim programie: Klub Bezpiecznego Puchatka, Bezpieczna Jazda, Odpowiedzialny Kierowca.

Zadania:

W tym roku szkolnym w naszej szkole powstał Szkolny
Klub Bezpieczeństwa. Podjęte działania w ramach SKB mają
pomóc naszym dzieciom – uczniom bezpiecznie poruszać
sie w środowisku, w którym żyją, z którego korzystają. Członkowie prowadzą działania w terenie angażując kolegów, którzy sami stają się członkami – agentami bezpieczeństwa.
Nasze działania mają pomóc szkole uzyskać certyfikat bezpiecznej szkoły – szkoły promującej bezpieczeństwo. Realizowanie programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Kształcenie umiejętności obserwowania, rozpoznawania i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji, artystyczne przekazanie treści dotyczących
partnerstwa na drodze i bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.
Bezpieczeństwo ponad wszystko-realizowanie szeregu działań zaplanowanych w kolejnych edycjach tegoż programu.

 realizowanie programu „Bezpieczeństwo i mobilność
dla wszystkich”
 przeprowadzanie testów wiadomości o ruchu drogowym,
 organizowanie wycieczek po okolicy
 doskonalenie umiejętności jazdy rowerem,
 prezentacje multimedialne i apele dla uczniów,
 artystyczne przekazanie treści dotyczących partnerstwa na drodze i bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.
 promocja materiałów odblaskowych wśród dzieci, rozdawanie odblasków
 kształcenie umiejętności obserwowania , rozpoznawania i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji,
 rozdawanie ulotek
 podnoszenie ogólnej sprawności uczniów
 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 plakaty informacyjne
 projekcje filmów o ruchu drogowym
 współpraca z Policją i PCK.

„Jesteœmy bezpieczni
na przerwie”
Trwa akcja dyżurów uczniowskich na przerwach. Inicjatorem akcji jest Samorząd Uczniowski, a koordynatorem opiekun Samorządu – Katarzyna Guzy.
Opracowaliśmy Regulamin Dyżurów Uczniowskich i zgodnie z nim kolejne klasy V i VI pełnią swoje tygodniowe dyżury.
Cieszymy się, że dyżury przyczyniają się do większego bezpieczeństwa na przerwach.
Bardzo prosimy wszystkich uczniów o dołożenie wszelkich
starań, aby zachowywać się tak, by na naszych korytarzach
było ciszej, aby każdy mógł bez obaw spacerować, odpoczywać, jeść śniadanie.
Pamiętajcie, że w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.
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Aleksandra Pączkowska – klasa 1 „A”
Kinga Barć – klasa 3 „A”
Marcela Byjoś – klasa 1 „A”

Konkurs literacki
„Dzieñ bez samochodu”
Osoby wyróżnione:
Wiktoria Kyc – klasa VI b
Julia Fejdasz – klasa IVa
Gabriela Warchoł – klasa VIa
Anna Bieniasz – klasa VIb

Szanujcie dyżurnych, bo to oni poświęcają swoje przerwy,
aby reagować na wszystkie niewłaściwe zachowania naszych
rozrabiaków.
Razem możemy zadbać o bezpieczną i przyjazną szkołę!

Konkurs plastyczny
„Bezpieczne Dziecko na Drodze”
Osoby nagrodzone:
Jakub Barczak – klasa 2 „C”
Kornel Barć – klasa 2 „C”
Kamila Bielenda – klasa 2 „C”
Dominik Krajewski – klasa 2 „C”
Miłosz Jachyra – klasa 2 „A”
Jakub Skoczylas – klasa 1 „A”
Karol Paja – klasa 1 „A”
Julia Fejdasz – klasa 4 „A” (2 prace)
Mikołaj Patrzyk – klasa 2 „C”

Prace literackie będą drukowane w następnych numerach
gazetki szkolnej.
Bez samochodu
Bez samochodu każdy żyć może
Bez samochodu choć na kilka dni
Bo choć samochód trochę pomoże
To środowisko czyste mi się śni.
Czasem logiczne pomyśl bracie
Czasem logiczne pomyśl siostro
Bo jak o środowisku dbacie
Potem takie macie
Czasem warto jest pomyśleć
I zrobić sobie rachunek sumienia
Bo wtedy widzicie ile straciliśmy
I ile jest jeszcze do ochronienia
Więc może we wrześniu 22
Odpuścisz samochód mój miły kolego?
Warchoł Gabriela kl. 6 „A”
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Łódzka pisarka Monika Sawicka
na spotkaniu autorskim w Boguchwale
Monika Sawicka – autorka ośmiu książek: „Kruchość
porcelany”, „Serwantka”, „Mimo wszystko”, „Demi sec”,
„7 kolorów tęczy”, „Kolejność uczuć”, „Szeptem”, „Gra
wstępna”, głównie jest to literatura kobieca. Z wykształcenia jest dziennikarką, z zamiłowania pisarką. Założyła własne wydawnictwo „Magia Słów” oraz Fundację „VADEMECUM – chodź ze mną”, wspierającą młode talenty.
Podczas spotkania pani Monika opowiedziała o sobie,
niespełnionym marzeniu o karierze aktorskiej, pasji pisania, swoich książkach, skąd czerpie tematy i inspiracje do
nich. Mówiła także o postrzeganiu miłości, przyjaźni oraz
różnicach myślenia kobiety i mężczyzny. Opowiedziała także przybyłym Czytelnikom o swojej przyjaźni z Januszem
Leonem Wiśniewskim, który ją wspiera w pracy pisarskiej.
Autorka przytoczyła wiele faktów z życia prywatnego,
a sposób, w jaki odpowiadała na pytania sprawił, że z przyjemnością wszyscy jej słuchali. Urzekła obecnych swoim
poczuciem humoru, dystansem do siebie oraz spontanicznym zachowaniem.
Aneta Sołtys

S£OWO jest tym, co mnie
krêci najbardziej

Spotkanie z czytelnikami z GBP w Boguchwale
choć samą książkę czyta się lekko i przyjemnie mimo trudnych treści.
– Skąd czerpie Pani inspiracje, tematy, pisząc książki?
– Z życia, choćby miało to banalnie zabrzmieć. Najlepszą
inspiracją jest człowiek. Życie daje mnóstwo gotowych historii, wystarczy się zatrzymać, rozejrzeć, otworzyć szeroko oczy
i uszy.
– Jak zachęciłaby Pani czytelników Wiadomości Boguchwalskich do przeczytania właśnie pani książek?
– Niech nie czytają. Bo czytanie moich książek grozi silnymi emocjami. Niech nie czytają, jeśli nie chcą stać się bardziej
refleksyjni, optymistyczni, szczęśliwsi. Niech nie czytają, jeśli
nie chcą śmiać w głos lub po prostu zapłakać. Niech nie czy-

– rozmowa z pisark¹ Monik¹ Sawick¹,
która w listopadzie br. goœci³a
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale
– Kiedy odkryła Pani pasję do pisania?
– W szkole podstawowej i w liceum miałam fantastycznych
nauczycieli-polonistów. Po skończeniu licem wyszłam za mąż
i musiałam odłożyć plany studiowania, wtedy chciałam pójść
na filologię polską. Kilka lat później zweryfikowałam swoje plany i zdecydowałam się na dziennikarstwo. Wtedy zaczęłam
pisać dużo. Już wiedziałam, że SŁOWO jest tym, co mnie kręci najbardziej, że kocham się nim posługiwać, że umiem to
robić i że nieźle mi to wychodzi. Uprawiałam dziennikarstwo
prasowe, naprawdę dużo pisałam.
Pewnego dnia poznałam kogoś, kto przeczytał moje artykuły i powiedział: masz potencjał. Powinnaś napisać książkę.
I napisałam „Kruchość porcelany”. Później następną, kolejną i tak do dzisiaj.
– Czy ma Pani jakieś pasje oprócz tej oczywistej, czyli
oprócz pisania i czytania książek?
– Niejedną. Moją pasją są ludzie. Rozmowy z nimi, rozjaśnianie im szarych dni.
Czytam dużo – to sprawia mi ogromną radość. Pracuję też
jako dziennikarz telewizyjny – od początku do końca realizuję
swoje autorskie programy. To ogromna adrenalina i radość,
bo także pracuję z ludźmi.
– Pani debiut pisarski to „Kruchość porcelany”. Jak długo pisała Pani swoją pierwszą książkę i co skłoniło Panią
do jej wydania?
– Jak już powiedziałam, napisałam ją pod wpływem sugestii przyjaciela, który zobaczył w moim pisaniu coś więcej. Pisałam ją 3 lata, ponieważ jest w dużej mierze moją własną
historią – moje życie ewoluowało, a książka wraz z nim. Było
ciężko, ale i zabawnie. Bardziej jednak ciężko niż zabawnie,
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Pisarka cierpliwie
i z chęcią podpisywała książki
uczestnikom
spotkania
tają, bo mogą odkryć, że są cudownymi, wrażliwymi ludźmi.
– O czym Pani marzy?
– Marzę na bieżąco, spełniam swoje marzenia i mam nowe.
Ale o nich nie mówię. Poza tym jednym – marzę, żeby spełniać marzenia innych.
– Jaki jest Pani ulubiony pisarz/pisarka?
– Całe mnóstwo. Eric Emmanuel Schmitt, Wiliam Wharton, Johnatan Caroll, Janusz L. Wiśniewski, Dorota Terakowska, Paulo Coehlo, Katarzyna Enerlich, Manuela Gretkowska.
– O czym będzie kolejna Pani książka i kiedy planowane jest jej wydanie?
– Nie wiem. Nie wiem. Ale będzie niezwykła:-)
– Proszę zdradzić gdzie chciałaby Pani jeszcze pojechać na spotkanie autorskie, do jakiej miejscowości, w Polsce czy za granicą?
– Do Boguchwały. Serio. Bez wazeliny. Zawsze jadę z otwartym sercem tam, gdzie mnie zaproszą.
– Jest pani osobą bardzo aktywną, piszę książki, prowadzi fundację, kiedy ma Pani czas na tzw. „ładowanie
baterii”?
– Moje baterie się nie rozładowują. Daję i biorę – dobra
energia przepływa.
Rozmawiała: Aneta Pyza

2012
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Wspomnienia

Ława, Wisłok i wspominki
To nigdy nie by³a k³adka, a tym bardziej most – nawet wisz¹cy: to zawsze by³a ³awa.
Miejsce wa¿ne, a dla ocieraj¹cego wci¹¿ nieobeschniête mleko pod nosem, zgo³a
budz¹ce lêk.
Kiedy przypiekało, starsza młódź
boguchwalska – ta ze wsi sensu stricto,
nie z jej części, oficjalnie przecież (bo
takie miano wpisywano w dowodach
osobistych jako adres) nazywanej Boguchwałą Osiedlem – podążała do Krzaków Przysieckich (pewnie tak to trzeba
zapisywać, jako nazwę własną…), ale ta
z osiedla szła kąpać się w Wisłoku właśnie koło ławy. W Krzakach Przysieckich
można było popaść w konflikt z rdzennymi boguchwalanami, nieprzepadającymi za potomkami przybyszów, ściągniętych perspektywą podjęcia pracy
w Porcelanie albo POM-ie, nie mówiąc
już o tym, że wraz z nasilaniem eksploatacji żwiru, czerpanego wprost z dna
rzeki, warunki kąpieli stale się tam pogarszały, a niebezpieczeństwo wpadnięcia w jakąś podwodną dziurę rosło.
No a koło ławy takich zagrożeń nie
było. Odważniejsi próbowali – zwłaszcza, gdy znudziło im się pływanie w nie
tak znowu rozległej toni – skoków z wysokości. Czort wie, czy to prawda, czy
może jeszcze jedna wersja bajań o czarnej wołdze (dla niezorientowanych:
w latach PRL-u cyklicznie powracała plotka o krążącej po kraju czarnej wołdze
z białymi oponami, do której wciągane
były dzieci, pozbawiane następnie krwi
– już to potrzebnej jako pożywienie dla
podróżujących komunistyczną limuzyną
wampirów, już to dla Niemców, chorujących na białaczkę), w każdym razie opowiadano o dwóch śmiałkach nie z Boguchwały, którzy mieli kiedyś skoczyć
z kładki do akurat wyjątkowo płytkiej
wody i poturbować się śmiertelnie. Ponoć gdy Wisłok wyrzucił ich na powierzchnię, obaj trzymali się – w ostatnim skurczu – za zgruchotane czaszki.
Ale nie tylko ta legenda budziła respekt dla ławy. Na drugim jej krańcu leżał
przecież Budziwój – wieś ludzi bitnych
i wyjątkowo niebezpiecznych. To była
wiedza powszechna: że „budziwojska
szlachta” nie daje sobie w kaszę napluć,
że w byle czym dopatruje się zniewagi,
którą może zetrzeć tylko krew prowokatora, że duma budziwojską wywodzona
jest z akcji ad hoc sformowanego oddziału chłopów, co to rozniósł w proch
i pył wielokrotnie liczniejszy czambuł tatarski. Kto bardziej oblatany, znał krążące po okolicy powiedzenie „Z niego
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Gotuj z Ko³em Gospodyñ Wiejskich
chłop jak budziwojska baba”, wiedział
też, że jedyną porą, o jakiej można bezpiecznie przejść przez tę wieś, jest czas
spożywania posiłku: tylko zajęci miską
budziwojcy mogli dopuścić na szwendanie się obcych pośród swoich opłotków.
O Budziwoju opowieści było w bród:
na przykład o tym, jak to na co dzień
mieszkańcy górnej części wsi (nazywani Indianami) mogą drzeć koty z tymi
z dolnej (czyli Mongołami), ale kiedy
w paradę wejdzie im ktoś z zewnątrz, odrzucają animozje, zwierają szyki i gromią
wroga – aby zaraz po zakończeniu bitki
znów wziąć się za łby. Albo jak nie akceptowali osadników ze Zgłobnia, którzy pobudowali się na rozparcelowanych
gruntach. Względnie, że zamożny gospodarz woli zakisić córkę w staropanieństwie aniżeli zezwolić na jej ślub
z biedniejszym; nie mówiąc już o oddaniu ręki komuś spoza wsi – wtedy lepsza byłaby śmierć latorośli aniżeli pohańbienie rodu mezaliansem. No i że dla
budziwojca nie ma nic ważniejszego od
pięknego konia: ponoć, aby zdobyć
efektowne zwierzę gotowi byli wiele poświęcić.
Oczywiste jest więc, że jeśli młodociany zapędził się na przeciwległy wobec Boguchwały brzeg, nie śmiał wystawić nosa zbyt daleko na równinę – wystarczyło obejrzeć położone z dala budynki, no i mieć świadomość przebywania na niebezpiecznej ziemi. Ława była
więc łącznikiem między tym, co znane
i oswojone, a obcym, czyli groźnym.
Takie wspominki przychodzą na myśl
po przeglądaniu zdjęć z nie tak dawnego buszowania po brzegach Wisłoka.
Niby lepiej z nim aniżeli w czasach rozkwitu PRL-u (przynajmniej zapewniają
o tym magicy od ochrony środowiska,
twierdzący, iż dzięki uruchomieniu wielu gminnych oczyszczalni ścieków, a także zmniejszeniu aktywności zakładów
przemysłowych w zlewni rzeki czystość
jej wody uległa zdecydowanej poprawie), ale toń jakaś mętna, nieprzejrzysta;
bynajmniej nie dyskretnie wyrzucane zaś
śmieci też są czymś, czego wśród odświeżonych wspomnień brak. No
a ława… Czarna rozpacz.
Ale może to i dobrze? W końcu od
tamtych skwarnych dni minęło kilka dziesiątek lat… Nic nie może przecież być
wieczne i niezmienne.
Tylko jak młodzież współczesna – nie
wątpię, iż żywiąca szczery szacunek dla
prawa – wstąpi na ziemię groźną, ziemię budziwojską? Toć wejścia na ławę
broni srogi zakaz. Wyrażony jednoznacznie odczytywaną tablicą.
Waldemar Bałda

Koło Gospodyń
Wiejskich w Lutoryżu
Historia Koła Gospodyń Wiejskich
w Lutoryżu sięga 1936 r. Powstało ono
z inicjatywy Julii Kucharskiej, która bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym wsi. Od 1065 r. przewodniczącą
Koła była Wanda Wnęk, wówczas Koło
liczyło ponad 100 członkiń i podzielone
było na sekcje: gospodarczą, kulturalno-oświatową, drobiarską i gospodyń
domowych. Organizowano wycieczki do
gospodarstw specjalistycznych, pokazy
upraw działkowych, gotowania, pieczenia oraz szkoły zdrowia. W działalności
Koła Gospodyń Wiejskich z Lutoryża nie
zabrakło imprez dla dzieci.

Zawieszenie
dzia³alnoœci
W 1985 r. KGW zawiesiło działalność
z braku odpowiedniego lokum. W 1999
r. po otwarciu Ośrodka Kultury w Lutoryżu byłe członkinie koła zostały zaproszone do nowo otwartego lokalu. Wybrano nowy zarząd. Funkcję przewodniczącej objęła Kazimiera Sanecka. Koło
Gospodyń Wiejskich z Lutoryża bierze
udział w działalności społecznej na terenie sołectwa i gminy. Organizuje pokazy żywieniowe, konkursy ekologiczne,
a także służy pomocą i doświadczeniem
przy organizowaniu różnych imprez.
Red.

KGW z Lutory¿a
poleca:
Sernik z kulkami orzechowymi
Upiec dwa cienkie biszkopty ciemne.
Składniki:
• 75 dag zmielonego sera
• kostka masła
• 30 dag cukru pudru
• 8 jaj
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 budyń śmietankowy (lub waniliowy)
bez cukru
• bakalie
Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem, dodając żółtka, ser z budyniem i proszkiem do pieczenia oraz bakalie. Białka ubić na pianę i delikatnie wymieszać masą.
Kulki orzechowe
Składniki:
• 30 dag orzechów mielonych
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• 1 szklanka kwaśnej śmietany
• 3-4 łyżki cukru
• 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia
Wykonanie:
Wszystkie składniki razem wymieszać, utoczyć kulki. Połowę masy serowej wyłożyć na blachę. Na wierzchu ułożyć kulki orzechowe. Całość przykryć
pozostałą masą. Upiec sernik.
Masa
Składniki:
• 1 kostka masła
• 2-3 łyżki kawy rozpuszczalnej
• 2-3 łyżki mielonych orzechów
• cukier do smaku
Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem, dodać orzechy i rozpuszczoną kawę (w 1-2 łyżkach
wody). Można dodać spirytusu.
Przełożenie placka:
Biszkopt – połowa masy – sernik – połowa masy – biszkopt – polewa.
Makowiec ucierany
Składniki:
• 70 dag mąki
• 20 dag masła
• 3 żółtka i 2 całe jajka
• 5 dag cukru
• 1 szklanka śmietany
• 4 łyżki mleka
• szczypta soli
Wykonanie:
Drożdże utrzeć z cukrem, dodać ciepłe mleko, wymieszać. Mąkę z tłuszczem
posiekać na stolnicy, dodać wymienione składniki, zarobić ciasto. Pozostawić
do wyrośnięcia. Formować dwa placki.
Masa makowa
Składniki:
• 3 szklanki maku
• 2 łyżki mąki
• 2 łyżki tłuszczu
• 4 jajka
• cukier do smaku
• bakalie
• 1 łyżka miodu
Wykonanie:
Z mąki i tłuszczu zrobić zasmażkę
słomkowego koloru, rozprowadzić ją
zimnym mlekiem na gęstą papkę, dodać
cukier i przemielony mak. Podsmażyć
i przestudzić, dodać żółtko, wymieszać.
Ubić białka, lekko wymieszać. Wyłożyć
ciasto, równo rozsmarować, zwinąć roladę i upiec.
Smacznego życzy KGW w Lutoryżu!
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Wiersze
Mieczys³aw Arkadiusz £yp
– ur. w 1947 r. w Radomsku. Poeta, krytyk literacki, edytor, fotografik. Jest
aktywnym promotorem kultury i sztuki na Podkarpaciu.

Koncert na kotły, wiatr i harmonię

Biała Wigilia
Za bielutkim jak opłatek zmierzchem
była Wigilia z bielejącymi zaspami
z bielejącym dymem jałowca
z sadem matką ojcem rodzeństwem
i wyjącym jak wilk w śnieżnej dali wiatrem

Ani śniegu ani Gwiazdy
tylko świąteczny zmierzch
toczy się po Wisłoku
jak czerwone jabłko po wigilijnym stole
Idę w deszcz w daleką noc
w noc rozsypaną kolędami
od Trzebowniska od Jasionki od Stobiernej
Wiatr wyrzeźbiony przez Wita Stwosza
łowi tętent zgiełk i tumult:
Bijcie w kotły
w trąby grajcie
a Jezusa przywitajcie
I tak – jak zawsze bywało
wdzięczną radosną melodyją
harmonia wiejskiego artysty
sławi Jezusa z Maryją:
Anieli grają
króle witają
pasterze śpiewają
bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają.
Ani śniegu ani Gwiazdy
Światło płynie z naszych twarzy
Świeci tylko
choinka naszego dzieciństwa

W mroku nocy białe drzewa
różane chochoły gromady z muzyką
z Turoniem z Herodem Wielkim
tańczą mroźną otchłań
i niezbadane żywoty nasze
Chłopy we wsi
młócą zanurzony w snopach lipiec
i słyszą trwożliwe loty młodych kuropatw
Wyławiają echa tamtych zdarzeń
i wyciągają z żyta
kwitnące jeszcze liliowo osty
oraz zagubione roześmiane
piękne panny dziewanny
Czerwone jabłka przekładają sianem i snem
W jasnych wigilijnych wierszach
ludzie świecą jak gwiazdy
Rzeszów, 11.01.2012 r.

Rzeszów – Stobierna, 31.12.2011 r.

Ku pamięci...

Mieszkańcom Zgłobnia, którzy zginęli
w wypadku samochodowym
Chcieliśmy tu zostać i usiąść
Lecz krzesła były zajęte.
Udaliśmy się w podróż daleką,
Gdzie dużo zmarłych i świętych.
Zamknęliśmy drzwi tego świata,
Otworzyły się nam drzwi do nieba.
Nikt tego już nie odwróci,
A płakać już więcej nie trzeba.

Bezradność nas czasem ogarnia
I smutek, który dźwigamy.
Musimy się z tym pogodzić,
Bo przecież Bogu ufamy.

W niedzielny piękny poranek,
Gdzie piękna zieleń i rosa.
Zamknęły się drzwi na tej ziemi,
Otworzyła się Brama w Niebiosach.

To Pan Bóg wybrał tą chwilę
Zawołał nas tam do Siebie.
Więc módlcie się tutaj za nami,
Może spotkamy się w Niebie.
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Przemoc

Walcz z przemocą
Zjawisko przemocy domowej jest niew¹tpliwie problemem wspó³czesnej rodziny. Panuj¹ce w niektórych œrodowiskach mity, stereotypy dotycz¹ce roli mê¿czyzny
i kobiety w rodzinie, sprzyjaj¹ wystêpowaniu nierównego traktowania oraz poczucia bezkarnoœci sprawców
przemocy.
Przemoc wbrew powszechnie panującej opinii nie występuje tylko w rodzinach
z tak zwanego marginesu społecznego,
ale we wszystkich grupach społecznych.

Formy przemocy
Przemoc może występować w różnych formach: przemoc fizyczna – są
to nieprzypadkowe obrażenia dokonane ze strony sprawcy. Obejmuje wszystkie obrażenia ciała, które nie są wynikiem przypadku (popychanie, odpychanie, szczypanie, duszenie, bicie otwarta
dłonią, bicie pięścią, ciskanie w kogoś
przedmiotami, polewanie substancjami
żrącymi, użycie broni; przemoc psychiczna – jest to nieuchwytna forma złego traktowania, pozostawia długotrwałe urazy w psychice. Szkody wymierzone w ten sposób są niewymierzalne. Do
tego rodzaju przemocy zaliczamy: wyzywanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, odmawianie uczuć, sugerowanie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie
się posłuszeństwa, stosowanie gróźb;
przemoc ekonomiczna – przejawia się
w takich zachowaniach jak: odbieranie
zarabianych pieniędzy, uniemożliwianie
podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie materialnych potrzeb; przemoc
seksualna – jest nią nadużycie i wykorzystywanie seksualne. Przemoc seksualna obejmuje: wymuszenie stosunku
płciowego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie
seksu z osobami trzecimi lub w towarzystwie osób trzecich, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, wymuszanie
współżycia na osobie zmęczonej, chorej, demonstrowanie zazdrości, sprowadzenie kobiety do obiektu seksualnego, krytykowanie zachowań seksualnych osoby; zaniedbanie – polega na
niezaspokajaniu lub uniemożliwianiu
zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej (brak należytej opieki, lekceważenie psychicznych, emocjonalnych potrzeb jednostki).

Ofiara przemocy
Ofiary często nawet nie zdają sobie
sprawy z tego, że są adresatami przemocy ze strony osób najbliższych. Dłu-

gotrwałe bycie ofiarą przemocy ma określone skutki psychiczne: strach, wstyd,
a niejednokrotnie zespół stresu pourazowego, powoduje poczucie bezradności, zaniżonej samooceny, prowadzi do
stanów depresyjnych, a w niektórych
przypadkach prób targnięcia się na własne życie lub życie sprawcy.
W celu powstrzymania przemocy podejmowane są przede wszystkim oddziaływania psychologiczne i prawne.
Jednym z podstawowych a zarazem najtrudniejszym z aspektów interwencji jest
powstrzymanie przemocy. Jest to jednocześnie warunek tego, żeby można było
ofierze pomagać. Aby przerwać przemoc, ofiary izolowane są od sprawcy
poprzez umieszczenie w schroniskach
dla ofiar przemocy, ośrodkach interwencji kryzysowej.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Rzeszowie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie,
który od 2009 r. jest jego komórką organizacyjną. Do 2008 r. PCPR dysponował
OIK w Budziwoju, w styczniu 2009 roku
Ośrodek Interwencji Kryzysowej został
przeniesiony do wyremontowanego pawilonu w Górnie.
Ośrodek jest miejscem schronienia
dla kobiet z dziećmi znajdujących się
w sytuacji kryzysowej spowodowanej
przemocą w rodzinie. Realizacja zadania w zakresie interwencji kryzysowej jest
prowadzona specjalistycznie przez pracowników PCPR w Rzeszowie, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz
w ramach współpracy ze specjalistami
zatrudnionymi z zewnątrz na podstawie
umów zleceń.
Ośrodek w Górnie składa się z części hotelowej, na którą składają się cztery
mieszkania każde z kuchnią i łazienką,
oraz części biurowej, którą tworzą pomieszczenia biurowe i terapeutyczne.
Celem funkcjonowania OIK jest
udzielanie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej
spowodowanej np. przemocą, handlem
ludźmi, specjalistycznej pomocy psychologicznej – poradnictwa socjalnego
lub prawnego, a także w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.
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OIK w Górnie świadczy usługi w formie:
• poradnictwa specjalistycznego w tym
prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych, w poradzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami bez względu na
posiadany dochód,
• bezpiecznego schronienia w sytuacjach
uzasadnionych zagrażających zdrowiu
lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy,
ofiar handlu ludźmi,
• interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
Zadania Ośrodka Interwencji
Kryzysowej to:
• Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
• Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
• Przywrócenie równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia
sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
• Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez
usunięcie zagrożenia lub izolację.
• Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie,
by zapewnić im kompleksową pomoc.
• Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy
i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej
funkcjonuje zespół interdyscyplinarny
w skład, którego wchodzą pracownicy
PCPR w Rzeszowie, OIK w Górnie, w tym
psycholog, pedagog, pracownicy socjalni, w razie potrzeby do zespołu zapraszani są przedstawiciele różnych służb
i instytucji z terenów gmin powiatu.
Pamiętaj, że przemoc w rodzinie to
– zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody!

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rzeszowska 5 (pawilon 7)
35-051 Górno, tel. 17 772 88 35
tel. kom. interwencyjny 888 696 640
e-mail oik.gorno@poczta.fm
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867 14 72 kancelaria
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Og³oszenia

POMAGAMY NASZYM
CZYTELNIKOM!!!
Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZP£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³oszenie faxem: 17 87 15 355.
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NAPISZ DO NAS!!!
Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 17 87 15 355 lub
zostaw w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale.
SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!
Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE
tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

„WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”

5 (79)
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Kapliczki w Niechobrzu

Krzyż Milenijny
Czas powstania:
16.09.2000 r.
Opis obiektu:
U podnóża krzyża umieszczono napis: Jubileum
A.D. 2000 „Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie
się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać
na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża”.
(Jan Paweł II)
W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa krzyż ten wznieśli mieszkańcy Gminy
Boguchwała. Tablicę pod krzyżem wykonała
firma braci Pałków z Kielanówki.
Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie,
położenie na gruncie:
Urząd Miasta i Gminy Boguchwała. Krzyż stoi na
najwyższym punkcie widokowym w Niechobrzu.

Figurka Matki
Bożej Niepokalanej
Czas powstania:
XIX wiek
Opis obiektu:
Matka Boża jest w postawie wyprostowanej
z lekko ugiętą w kolanie nogą. Ręce ma rozłożone na boki i opuszczone ku dołowi. Jej długie falujące, rozpuszczone włosy z przodu są upięte
dwoma kokardami. Ubrana jest w białą, długą
suknię związaną w pasie i niebieską pelerynę,
która jest spięta pod szyją ozdobną spinką.
Matka Boża stopi na kuli ziemskiej z księżycem
i gwiazdami. Stopy depczą węża, który trzyma
w pysku jabłko. Figura stoi na uskokowym,
gzymsowanym postumencie, który jest ustawiony na podstawie z kamieni. Na postumencie wyryty jest napis: Pod Twoją obronę uciekamy się
Niepokalanie poczęta Najświętsza Panno
Maryo.
Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie,
położenie na gruncie:
Dorota i Stanisław Pokusa. Figura stoi obok domu mieszkalnego w ogrodzie przy skrzyżowaniu
drogi powiatowej z drogą gminną w kierunku
Radzielówki. Ogólnodostępna.
Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

Mieczysław Arkadiusz Łyp

W zapachu
wigilijnej choinki II
Chciałbym wejść do tamtego pokoju
i poczuć się jak w głębokim lesie
Zobaczyć w oknie zielone nieba nachylenie
czerwone jabłka zanurzone w białości wieczoru
i anioły z lutniami beztrosko grające
w złocistej poświacie wigilijnego zmierzchu
Chciałbym jeszcze raz wejść do tamtego pokoju
i poczuć gałązek pachnącą gęstwinę
Zobaczyć choć przez mgłę owal drogich twarzy
Niech wróci do mnie
tamto światło blask i świat cały
ptaki pola brzeziny
sad w śniegu
Gdzie Gwiazda? Gdzie Mędrcy?
Kto dziś przyniesie nadzieję?

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia, radości i sukcesów
w Nowym 2013 Roku
życzą
Farmaceuci z apteki
w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Boguchwale

2013
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale
Styczeń

Luty

Marzec

ul. Dr. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel./fax 17 87 15 355
gbp@boguchwala.pl
Zapraszamy na stronę
biblioteki, tam dowiesz
się o aktualnych
wydarzeniach:
www.boguchwala.gf.gd
Zobacz czy mamy w zbiorach
książkę, która Cię interesuje.
Zajrzyj do elektronicznego
katalogu biblioteki:
http://www.boguchwalagbp.sowwwa.pl/

Znajdziesz nas również
na Facebooku

Kwiecień

Organizujemy:
wernisaże,
wydarzenia
kulturalne,
promujemy lokalną
kulturę,
umożliwiamy
młodym edukację,
pomagamy
seniorom wejść
w świat Internetu.
Zajrzyj do swojej
biblioteki!
Tu czeka na Ciebie
ciekawy księgozbiór
i profesjonalna
kadra!

Maj

Czerwiec

2013
Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale
Lipiec

Sierpień

Wrzesień

ul. Dr. Tkaczowa 146
36-040 Boguchwała
tel./fax 17 87 15 355
gbp@boguchwala.pl
Zapraszamy na stronę
biblioteki, tam dowiesz
się o aktualnych
wydarzeniach:
www.boguchwala.gf.gd
Zobacz czy mamy w zbiorach
książkę, która Cię interesuje.
Zajrzyj do elektronicznego
katalogu biblioteki:
http://www.boguchwalagbp.sowwwa.pl/

Znajdziesz nas również
na Facebooku

Biblioteka z klasą!
W 2012 r. Gminna Biblioteka
Publiczna w Boguchwale wykonała wiele działań na rzecz lokalnego społeczeństwa, za co została doceniona.

W Rankingu Bibliotek 2012 biblioteka w Boguchwale zajęła 25
miejsce w Polsce, a w województwie podkarpackim I miejsce.

Październik

Listopad

Grudzień

