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Radni zostali wyłonieni w wyborach 
przeprowadzonych w 6 okręgach, 
obejmujących gimnazja z terenu gmi-
ny, liceum oraz okręg utworzony dla 
młodzieży uczącej się poza terenem 
Boguchwały. Łącznie Radę tworzy 15 
przedstawicieli młodzieży. Nominacje 
wręczyli Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Dronka oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Boguchwale Bog-
dan Dziedzic. Nowo wybrani Radni 
złożyli uroczyste ślubowanie.

Podczas inauguracyjnej sesji od-
były się także wybory Prezydium 
Rady. Przewodniczącą została Ga-
briela Rak, a wiceprzewodniczącymi 
Philippe Olko i Joanna Woźniak.

Pierwsza sesja  
Młodzieżowej  
Rady Miejskiej 

Skład Rady:
Gabriela Rak - Przewodnicząca	
Joanna Woźniak - 	
Wiceprzewodnicząca
Philippe Olko - Wiceprzewodniczący	
Paulina Kornecka	
Ewelina Kuśnierz	
Anna Maciej	
Magdalena Maciej	
Klaudia Pączkowska	
Jakub Rejment	
Adriana Rykała	
Kinga Sarna	
Monika Siorek	
Piotr Trznadel	
Łucja Wilk	
Wiktoria Wolan 	

W Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Bogu-
chwale odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej. Kadencja 15 nowych Radnych po-
trwa do 2017 roku.

Głównym celem działania Rady 
jest reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec instytucji rządo-
wych, samorządowych i pozarzą-
dowych oraz władz gminy Bogu-
chwała, współpraca z samorządami 
uczniowskimi oraz organizacjami 
skupiającymi młodzież. Zadaniem 
Rady jest także działanie na rzecz 
integracji i współpracy środowisk 
młodzieżowych oraz promocja 
m.in. kultury, nauki i sportu. Powo-
łanie tego typu organu kształtuje 
i utrwala postawy demokratyczne 
oraz propaguje rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego.

UM

wieku. Rada ma charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatywny w spra-
wach ważnych dla osób starszych.

Celem działania Rady jest inte-
gracja, wspieranie i reprezentowanie 
środowiska seniorów poprzez współ-
pracę z władzami gminy, przedsta-

Inauguracyjna sesja  
Miejskiej Rady Seniorów
7 listopada w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyła się pierwsza sesja Miejskiej 
Rady Seniorów. Akty powołana na członków Rady wręczył Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka.

wianie propozycji zadań i działań na 
rzecz seniorów, wydawanie opinii  
i formułowanie wniosków służących 
rozwojowi działalności samorządu na 
rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do 
aktów prawa miejscowego, wspiera-
nie wszelkich form aktywności senio-
rów, działania na rzecz umacniania 
międzypokoleniowych więzi społecz-
nych oraz upowszechnianie wiedzy  
o potrzebach, prawach i możliwo-
ściach osób starszych.

Podczas inauguracyjnej sesji od-
były się wybory Prezydium Rady. 
Przewodniczącym został pan Józef 
Tobiasz, a wiceprzewodniczącą pani 
Janina Domino.

Skład Rady:
Józef Tobiasz - Przewodniczący• 
Janina Domino - Wiceprzewodni-• 
cząca
Stefania Buda• 
Maria Fąfara• 
Krystyna Wetula• 
Józef Ceglarz• 
Henryk Lib• 
Andrzej Rzepka• 
Stanisław Włoch• 

UM

Miejska Rada Seniorów zrzesza 
przedstawicieli osób starszych oraz 
przedstawicieli podmiotów dzia-
łających na rzecz osób starszych,  
w szczególności przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących uniwersytety trzeciego 
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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
7. Sklep „Hurt-detal” - J. Bogusz

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
Kalendarz Burmistrza  • 

Relacja z LVII i LVIII sesji Rady Miejskiej  • 
w Boguchwale

Wyniki wyborów samorządowych  • 
do Rady Miejskiej w Boguchwale

Wspólnie wybraliśmy zadania do budżetu • 
obywatelskiego Gminy Boguchwała

Trwają prac na krajowej „9” • 

200 komputerów dla gospodarstw  • 
domowych z terenu gminy

Powstaje nowy basen w Boguchwale• 

Ponad 2,6 mln zł na uzbrojenie  • 
i przygotowanie terenu inwestycyjnego  
w Boguchwale

Budynek wielofunkcyjny w Mogielnicy • 
otwarty

Informacje
Spotkanie z marszałkiem Województwa • 
Podkarpackiego Władysławem Ortylem 
w Bochuchwale

TBS rozpoczyna budowę nowego osiedla  • 
w Boguchwale

Jarmark pełen rozmaitości• 

Nowy chodnik w Mogielnicy• 

Szkoła
„Idź! I Ty czyń dobro!”  • 
O Szkolnym Kole Caritas w Lutoryżu

Wspieramy rozwój przedszkolaków• 

Nowa sala gimnastyczna przy SP nr 2  • 
w Niechobrzu 

Warto wiedzieć
Film „Kiedy ranne wstają zorze…”  • 

Kultura
Biblioteka w Boguchwale już otwarta• 

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Aktywni • 
Plus”

„Świadkowie historii” w Rezydencji  • 
Literackiej Boguchwały 

Sport
Mistrzowskie strzelanie na IzoArenie• 

4 

4 

5 

6

6-7

 
7

7

 
 
8

 
8 

9 

9

10

11

11-12

12-13

 
13-14

16

18

14-15 

16 

17

Informacje



4 Wiadomości samorządowe

Relacja z sesjiZ Kalendarza 
Burmistrza...

9 września  - – spotkanie z sołtysami
9 września  - – spotkanie w PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów w sprawie sieci energetycznej  
w SSE 
11 września  - – spotkanie w Urzędzie Miasta w 
Rzeszowie z Dyr. Wydziału Pozyskiwania Funduszy
14 września  - - wręczenie nagród uczestnikom IV 
wyścigu rowerowego MTB Boguchwała
13-14 września -  - udział w  trzeciej edycji  Alpe-
jsko-Karpackiego Forum Współpracy
15 września  - – spotkanie z Dyr. Zarządu Dróg Po-
wiatowych
16 września  - – spotkanie z Prezes GS Boguchwała
16 września  - – walne zebranie LGD  „Trygon – 
Rozwój i Innowacja”
17 września  - – spotkanie w urzędzie miejskim  
w Rzeszowie komitetu sterującego ZiT
18 września  - – spotkanie z Dyr. MKS
21 września  - – otwarcie budynku wielofunkcyj-
nego w Mogielnicy, Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze
24 września  - – spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim z Marszałkiem Województwa Pod-
karpackiego w sprawie drogi S19 
26 września   - – LVII Sesję Rady Miejskiej w Bogu-
chwale
27-28 września   - – 78. Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Łucznictwie w Boguchwale
29 września  - – udział w posiedzeniu Zarządu 
Aglomeracji Rzeszowskiej
3 października  - – spotkanie z przedstawicielami 
firmy Eurovia
4-5 października  - – IX Jesienna Giełda Ogrodnicza 
oraz Podkarpackie Święto Winobrania 
6 października –  - podpisanie umowy z firmą Skan-
ska na przebudowę basenów w Bogu-chwale
10 października  - – spotkanie z okazji 10-lecia 
Ogólnopolskich Plenerów Malarskich w Boguchwale
14 października  - – spotkanie z Dyr. MPDiM 
16 października  - – inauguracyjna sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Boguchwale 
18 października  - – inauguracja  Uniwersytetu “Ak-
tywni Plus” - Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla se-
niorów z terenu gminy Boguchwała
19 października  - – Boguchwalski Jarmark Je- 
sienny 
19 października  - – otwarcie sali gimnastycznej  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
19 października  - – udział w konferencji “Ocalić od 
zapomnienia” w Woli Zgłobieńskiej 
23 października -  – otwarcie  sali ruchowej  
w przedszkolu w Boguchwale
26 października  - – otwarcie siedziby Gminnej Bib-
lioteki Publicznej w Boguchwale 
28 października  - – spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego Władysławem Or-
tylem w sprawie drogi  S19
6 listopada  - – LVIII Sesja Rady Miejskiej w Bogu-
chwale
6 listopada  - – wmurowanie kamienia węgielnego  
pod nowe  osiedle “Koreja 3” w Boguchwale
6 listopada  - – spotkanie założycielskie stowa-
rzyszenia przedsiębiorców z terenu z gminy 
Boguchwała
8 listopada  - – otwarcie Domu Parafialnego  
w Lutoryżu
7 listopada  - – inauguracyjna sesja  Miejskiej Rady 
Seniorów w Boguchwale
10 listopada  - – uroczystości z okazji Święta Odzys-
kania Niepodległości w Boguchwale 

LVII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu  
26 września 2014 r.

W Trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
Zmian w budżecie,1. 
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,2. 
Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2014 roku,3. 
Zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajo-4. 
wego na wyprzedzające finansowanie działania finansowane-
go ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
Zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na wyprzedzające finansowa-5. 
nie działania finansowanego ze środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej,
Zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na wyprzedzające finansowa-6. 
nie działania finansowanego ze środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej,
Udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Kultury, Tradycji i Nowo-7. 
czesności Wielu Pokoleń z siedzibą w Zgłobniu,
Udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogu-8. 
chwale
Wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla parafii w Lu-9. 
toryżu
Przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego zadania zarządzania dro-10. 
gą powiatową,
Określenie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinanso-11. 
wanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – 
usuwania wyrobów zawierających azbest
Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego nieruchomości po-12. 
łożonej w Niechobrzu,
Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego nieruchomości po-13. 
łożonej w Mogielnicy,
Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Boguchwała14. 
Nabycia nieruchomości w Boguchwale,15. 
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń 16. 
szkolnych,
Zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu,17. 
Kierunków działania Burmistrza,18. 
Powołania Miejskiej Rady Seniorów w Boguchwale i nadania 19. 
jej statutu,
Przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców 20. 
gminy Boguchwała, 
Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego 21. 
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 

LVIII sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu  
6 listopada 2014 r. była to ostatnia sesja VI kadencji. 

W Trakcie posiedzenia podjęto  uchwały w sprawie:
Zmian w budżecie, 1. 
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,2. 
Zmiany uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu na wyprze-3. 
dzające finansowanie,
Przyjęcia   Programu współpracy z organizacjami pozarządo-4. 
wymi,
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 5. 
Problemów Alkoholowych,
Przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia 6. 
Mieszkańców gminy,
Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,7. 
Uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-8. 
gowych
Nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność 9. 
Skarbu Państwa,
Zbycia nieruchomości położonej w Boguchwale stanowiącej 10. 
własność Gminy,
Nabycia  na rzecz Gminy nieruchomości położonej w Bogu-11. 
chwale
Zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 roku z dnia 28 listopada 12. 
2013 roku
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Wyniki wyborów samorządowych 
do Rady Miejskiej w Boguchwale
Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina uzyskał 3623 głosy, wprowadzając do Rady 12 
przedstawicieli: 
Boguchwała   – okręg nr 1  – Drąg Piotr Stanisław   – otrzymał 172 głosy
Boguchwała   – okręg nr 2  – Golonkiewicz Antoni   – otrzymał 111 głosów
Boguchwała   – okręg nr 4  – Pilecki Andrzej Paweł   – otrzymał 223 głosy
Boguchwała   – okręg nr 5  – Kąkol Wiesław   – otrzymał 222 głosy
Lutoryż   – okręg nr 6  – Maria Uberman   – otrzymał 133 głosy
Mogielnica   – okręg nr 8  – Mirowski Ryszard   – otrzymał 265 głosów
Niechobrz   – okręg  nr 9  – Mazur Jerzy Jacek   – otrzymał 377 głosów
Niechobrz   – okręg nr 10  – Rak Tadeusz    – otrzymał 376 głosów
Zgłobień  – okręg nr 12  – Kalandyk Tadeusz   – otrzymał 460 głosów
Nosówka   – okręg nr 13  – Pociask Alina Anna   – otrzymała 243 głosy
Racławówka   – okręg nr 14  – Bednarski Piotr Józef   – otrzymał 243 głosy
Kielanówka   – okręg nr 15  – Liput Ryszard Antoni   – otrzymał 281 głosów

Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty uzyskał  1397 głosów, wprowadzając do rady  
2 przedstawicieli:
Boguchwała   – okręg nr 3  – Pustelny Piotr   – otrzymał 135 głosów
Wola Zgłobieńska  – okręg nr 11  – Sanecki Paweł Stanisław  – otrzymał 317 głosów

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 482 głosów, wprowadzając do Rady  
1 przedstawiciela:
Lutoryż/Zarzecze  – okręg nr 7  – Baran Adam    – otrzymał 185 głosów

Komitet Wyborczy Wyborców Masz Głos uzyskał 1353 głosów, nie  zdobywając mandatu

Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni i Samorządni uzyskała 1145 głosów, nie zdobywając 
mandatu

Wyniki wyborów na Burmistrza Boguchwały I tura:
Dronka Wiesław Henryk – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Gmina 
uzyskał – 3739 głosów
Kiczek Marek Stanisław – zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Horyzonty 
uzyskał  – 2336 głosów
Cynkar Sławomir Tadeusz – zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni i 
Samorządni 
uzyskał – 1471 głosów
Dudek Zdzisława Maria – zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Masz Głos 
uzyskała – 786 głosów 

Do II tury wyborów przeszło dwóch 
kandydatów z największą liczbą gło-
sów: 
Dronka Wiesław Henryk, zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna 
Gmina oraz Kiczek Marek Stanisław, zgło-
szony przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Nowe Horyzonty. 
Druga tura wyborów odbędzie się 30 listo-
pada zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Tegoroczne wybory samorządowe w Gminie Boguchwała przeprowadzone w okręgach jednomanda-
towych dały wyborcy możliwość oddania głosu bezpośrednio na swojego kandydata. Każdy wyłonio-
ny w tych wyborach radny do Rady Miejskiej w Boguchwale otrzymał od swoich wyborców mandat 
do reprezentowania ich w organach samorządowych. Tak głosowaliśmy.



Koszt budowy chodnika to 1,7 mln 
zł. Projekt inwestycji zakłada budowę 
chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9 o 
długości 2 380 m (odcinek po prawej 
stronie drogi krajowej) oraz 390 m (3 
odcinki po lewej stronie drogi krajowej) 
wraz z budową dwóch zatok autobu-
sowych, trzech kładek, rowów krytych 
pod chodnikiem, odwodnienia, oraz 
budowę przejścia dla pieszych. Inwe-
stycja realizowana jest przez Rzeszow-
ski Oddział GDDKiA a prace prowadzi 
firma STRABAG. Termin zakończenia 
inwestycji to 30 listopada br. 
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Wspólnie wybraliśmy zadania 
do budżetu obywatelskiego Gminy Boguchwała

Spośród 39 propozycji, w wyniku 
głosowania, wybranych zostało 16 
zadań do realizacji. W planowanej 
kwocie 800 000 zł, która ma zostać 
przeznaczona na realizację zadań 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Boguchwała znalazły się 3 
zadania o najwyżej punktacji:

zadanie nr 25 z Niechobrza - • Bu-
dowa oświetlenia przy drodze 
gminnej (Górny Gościńczyk) - 
1504 pkt
zadanie nr 13 z Mogielnicy - • Od 
juniora do seniora – teren ogro-
du szkolnego miejscem wspólnej 
zabawy i relaksu - 1389 pkt
zadanie nr 28 z Nosówki - • Regu-
lacja koryta rzeki wraz z budową 
przepustu (k/mostu kamienne-
go) - 1077 pkt

oraz zadania do realizacji w poszcze-
gólnych miejscowościach:
Boguchwała:

zadanie nr 3 - • Remont szatni  
w Szkole Podstawowej - 654 pkt
zadanie nr 8 - • Projekt budowy 
drogi wzdłuż torów kolejowych 
od GS-u w kierunku Rzeszowa - 
514 pkt
zadanie nr 4 - • Projekt przebudo-
wy drogi oraz wykonania chod-
nika od GPZ w kierunku drogi 
powiatowej - 415 pkt

O wyborze zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Boguchwała zadecydowało aż 3653 mieszkańców, oddając głos w postaci 
wypełnionej ankiety. Oznacza to, że w głosowaniu udział wzięła prawie 1/4 
uprawnionych mieszkańców gminy. Tylko 97 ankiet nie zostało poprawnie 
wypełnionych lub wpłynęło po terminie. Pozostałe 3556 ankiet spełniło wy-
mogi określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie głosy 
zostały skrupulatnie zliczone, dokonano kontroli m.in. pod kątem numerów  
PESEL mieszkańców, czy osiągnęli wiek uprawniający do wzięcia udziału  
w głosowaniu.

Kielanówka:
zadanie nr 10 - • Adaptacja po-
mieszczeń pod siłownię w bu-
dynku Domu Kultury - 130 pkt

Lutoryż:
zadanie nr 12 - • Wyregulowanie  
i pogłębienie rowów przydroż-
nych Babia Góra II – 223 pkt

Mogielnica:
zadanie nr 15 - • Budowa ogrodze-
nia stadionu sportowego wraz  
z budynkiem wielofunkcyjnym - 
953 pkt

Niechobrz:
zadanie nr 21 - • Modernizacja ist-
niejącego oświetlenia ulicznego 
przy drodze gminnej nr 108185R 
- 479 pkt
zadanie nr 17 - • Budowa oświe-
tlenia ulicznego drogi gminnej 
na odcinku stadion-Radzielówka 
- 468 pkt

Nosówka:
zadanie nr 27 - • Remont drogi 
gminnej Nosówka-Krzywdy – 
790 pkt

Racławówka:
zadanie nr 31 - • Wykonanie re-
montu pomieszczeń w budynku 
starej szkoły podstawowej oraz 
zakup doposażenia - 548 pkt

Wola Zgłobieńska:
zadanie nr 33 - • Budowa i moder-

nizacja obiektów sportowo-rekre-
acyjnych w centrum wsi (teren 
przy Domu Kultury oraz teren 
szkoły podstawowej) - 943 pkt

Zarzecze:
zadanie nr 35 - • Zakup średniego 
używanego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej – 133 pkt

Zgłobień:
zadanie nr 39 - • Wykonanie przez 
odmulenie, przebranie, wykoryt-
kowanie rowów wzdłuż wszyst-
kich dróg gminnych - 1029 pkt

Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Dronka dziękuje wszystkim miesz-
kańcom, którzy zaangażowali się 
w prace nad budżetem obywatel-
skim poprzez zgłaszanie propozy-
cji i udział w głosowaniu. Wspól-
nie zrobiliśmy bardzo ważny krok  
w kierunku budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Szczególnie cieszy 
imponująca frekwencja, taki wynik 
świadczy od dużym zainteresowaniu 
mieszkańców lokalnymi sprawami  
i gotowości do współdecydowania  
o przyszłym kształcie gminy.

Przypomnijmy, iż w tym roku po 
raz pierwszy mieszkańcy całej gminy 
Boguchwała mogli współdecydować 
o wydatkach.      

 UM

Pełne wyniki głosowania dostępne na stronie internetowej: www.boguchwala.pl

Trwają prace na krajowej „9”
Trwa realizacja inwestycji związanej z budową chodnika i oświetlenia przy drodze krajowej w Luto-
ryżu i Zarzeczu.

Równolegle z budową chodni-
ka finansowanego z budżetu pań-
stwa, gmina Boguchwała realizuje  
i finansuje budowę nowoczesnego 
oświetlenia (65 latarni), na tym sa-
mym odcinku na którym budowany 
jest chodnik. Wartość tych prac to 375 
tys. zł, a ich wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Robót Telekomunikacyjnych 
w Rzeszowie.

Starania o realizację tej inwesty-
cji władze gminy wraz z mieszkańca-
mi rozpoczęły jeszcze w 2004 roku. 
Zwiększające się z roku na rok, na-

Dokończenie na str. 7

tężenie ruchu oraz coraz częstsze 
kolizje i wypadki były nie do zaak-
ceptowania. Na przestrzeni tych lat 
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6 października 2014 Burmistrz 
Boguchwały podpisał umowę  
z firmą Skanska S.A. na realizację 
przebudowy basenów otwartych  
w Boguchwale. Inwestycja prze-
widuje kompletną przebudowę 
istniejących basenów zewnętrz-
nych wraz z konieczną infrastruk-
turą oraz niezbędnym zagospo-
darowaniem terenu. 
Zlokalizowane będą tam 2 baseny 
otwarte. Duży rekreacyjny o po-
wierzchni lustra wody 355 m2, wypo-
sażony w różnego typu atrakcje tj.: 
grzybek wodny, masaż karku, kanał 
sztucznej rzeki, punkty masażu, siat-
ka do wspinaczki, gejzer powietrz-
ny. Niecka basenowa o głębokości 
1,20 m jako rozwiązanie systemowe, 
w całości wykonana będzie ze stali 
nierdzewnej. Z dużym basenem po-
wiązane będą 2 zjeżdżalnie: rurowa  

Powstaje nowy basen w Boguchwale

i równoległa (rodzinna). Z mniejszym 
basem sąsiadować będzie plac zabaw  
z licznymi atrakcjami.

Mniejszy basen brodzik dla dzie-
ci o powierzchni wody 53,98 m2  
z wyposażeniem: dzwonek wodny  
z mocowaniem, maszt żaglowca  
z żaglem i zjeżdżalnią, fontanna 
ścienna Niecka basenowa o głęboko-
ści 0,15-0,35  m, jako rozwiązanie 
systemowe, w całości wykonana bę-
dzie ze stali nierdzewnej.

27 października odbyła się konferencja podsumowująca I etap realizacji projektu „Wyrównywanie szans mieszkań-
ców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Zestawy 200 komputerów trafiło do gospo-
darstw domowych z terenu Gminy Boguchwała wraz z bezpłatnym dostępem do internetu do 2020 roku.

200 komputerów dla gospodarstw domowych z terenu 
gminy. Kolejnych 160 zestawów trafiło do naszych szkół

Trwają prace na krajowej „9”
staraliśmy się poprzez liczne pisma  
i petycje, spotkania w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w warszawskiej centrali i rzeszow-
skim oddziale, wizyty w ministerial-
nych i poselskich gabinetach dotrzeć 
do decydentów. Poziom determinacji  
w rozwiązaniu tego problemu 

Ponadto planowana jest budo-
wa plaży utwardzonej z nawierzchni 
syntetycznej, plac zabaw dla dzieci, 
budowa chodników, dróg dojazdo-
wych, oświetlenia terenu, budowa 
stacji uzdatniania wody.

Firma Skanska wykona prace za 
cenę 5 658 tys. zł. Zgodnie z ofer-
tą termin rozpoczęcia budowy do 7 
dni, od podpisania umowy a termin 
zakończenia prac budowlanych to 29 
maja 2015 r.                                     UM

był tak duży, że władze gminy  
z gminnego budżetu przeznaczyły  
135 tys. zł na projekt budowy chod-
nika i oświetlenia. Cieszy więc fakt, 
że kilkuletnie starania prowadzą do 
założonego celu tj. radykalnej po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Zarzecza i Lutoryża. 

UM

Całkowity koszt realizacji projektu 
to 2 161 350 zł. Środki na jego re-
alizację gmina Boguchwała pozyskała  
w 100% w ramach unijnego progra-
mu Innowacyjna Gospodarka.

Natomiast we wrześniu do wszyst-
kich szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu gminy Gmina Boguchwa-
ła zakupione zostały przez samorząd 
nowe komputery i drukarki oraz za-
pewniono dostęp tych komputerów do 
szerokopasmowego internetu.

Wartość zakupionego sprzętu wraz 
z oprogramowaniem oraz prac moder-
nizacyjnych w 12 szkolnych pracow-
niach komputerowych to kwota ponad 
560 tysięcy złotych.
Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra 
Klimczaka: dzięki tym zakupom udało 
się zmodernizować szkolne pracow-
nie komputerowe. Dzieci i młodzież 
pracuje na bardzo dobrym sprzęcie 

z najnowszym oprogramowaniem i 
dostępem do szybkiego internetu. To 
z pewnością wpłynie na jakość zajęć 
szkolnych nie tylko z informatyki. 
Planujemy również ich szerokie wy-
korzystanie w szkoleniach w zakresie 
obsługi komputera adresowanych do 
osób starszych w naszej gminie, które 
chcą mieć lub rozwinąć umiejętność 
korzystania z komputera i internetu. 
Szkolenia prowadzone dla seniorów  

w ostatnich latach przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w tym zakresie 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i dlatego chcemy to dalej rozwijać. 
Warto dodać, że jesteśmy w gronie 
nielicznych gmin w Polsce, które środ-
ki na tak gruntowną modernizację 
pracowni komputerowych w szkołach 
pozyskały w 100% z Unii Europej-
skiej, dzięki dobrze przygotowanemu 
wnioskowi aplikacyjnemu.
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Przedmiotem projektu jest zwięk-
szenie atrakcyjności inwestycyjnej 
Gminy Boguchwała poprzez uzbro-
jenie terenu inwestycyjnego pod 
działalność gospodarczą o łącznej 
powierzchni 4,23 ha wraz z przebu-
dową drogi dojazdowej. Realizacja 
obejmie budowę kanalizacji sani-
tarnej, budowę pompowni ścieków 

Ponad 2,6 mln zł na uzbrojenie  
i przygotowanie terenu inwestycyjnego 
w Boguchwale
Gmina Boguchwała pozyskała środki na realizację projektu „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie  
terenu inwestycyjnego w Boguchwale” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

sanitarnych z zasilaniem 
elektrycznym, przyłącz 
wodociągowy, kanalizację 
sanitarną, jezdnię o na-
wierzchni bitumicznej wraz 
ze ścieżką rowerową oraz 
poboczami.

Celem nadrzędnym 
projektu jest zwiększenie 
i lepsze wykorzystanie po-

tencjału inwestycyjnego Gminy Bo-
guchwała oraz rozwój zaplecza dla 
funkcjonowania sektorów tzw. „wy-
sokiej szansy” dla Podkarpacia. Cel 
bezpośredni projektu to zapewnienie 
potencjalnym inwestorom dogodnych 
warunków do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na wyznaczonym 
terenie oraz pozyskanie inwestorów, 

którzy lokalizując na terenie inwe-
stycyjnym przygotowanym w ramach 
projektu, przyczynią się do rozwoju 
gospodarczego regionu.

Szacunkowy koszt projektu to  
2 675 569,49 zł, w tym 1 659 267,87 
zł pochodzi z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Pozosta-
ła kwota - 1 016 301,62 zł pochodzi  
z budżetu Gminy Boguchwała.

Projekt „Kompleksowe uzbrojenie 
i przygotowanie terenu inwestycyj-
nego w Boguchwale” jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013

UM

W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy, na czele z Burmistrzem 
Boguchwały Wiesławem Dronką,  
a także radni powiatu rzeszowskiego, 
radni Rady Miejskiej w Boguchwale 
oraz przedstawiciele sołectwa.
Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Bogdan 
Dziedzic, sołtys Mogielnicy Andrzej 
Obuch oraz prezes LKS Grom Mogiel-
nica Tadeusz Moszkowicz. Zgroma-
dzeni goście oraz mieszkańcy sołec-
twa mogli zwiedzić wnętrze budynku.
Niedzielną imprezę uświetniły kon-
certy zespołów ludowych z terenu 
gminy oraz występy młodych tan-
cerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego 
„Dżet”. Z dużym zainteresowaniem 
spotkał się pokaz judo w wykona-
niu Michała Bartusika. Pochodzący  
z Niechobrza Mistrz Polski zaprezen-
tował podstawowe techniki tej sztuki 
walki. W ramach uroczystości odbyły 
się także Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. W grupie dziewcząt MDP 
zawody wygrała drużyna z Racła-
wówki przed drużyną z Niechobrza. 

Budynek wielofunkcyjny w Mogielnicy otwarty

Chłopcy z MDP Racławówka, podob-
nie jak drużyna kobieca z tej samej 
jednostki wygrali swoje grupy. Na-
tomiast w grupie mężczyzn najlep-
si okazali się druhowie z OSP Nie-
chobrz przed drużyną z Racławówki. 
Na trzecim stopniu podium uplaso-
wali się reprezentanci ZarzeczaPrace 
nad budową obiektu prowadziła fir-
ma ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j. 
Parter zajęły szatnie dla sportowców, 
pomieszczenia sanitarne, magazyn 
oraz pomieszczenia techniczne. Pię-
tro zostanie przeznaczone na cele 
użytkowe dla mieszkańców. Budynek  
o kubaturze 1 691 m3 posiada po-
wierzchnię użytkową 445 m2. Przy 
budynku powstały miejsca postojo-
we, a sam obiekt został wyposażony 
w innowacyjną instalację odzysku 
wody deszczowej, która zracjona-
lizuje wykorzystanie wody pitnej, 
zmniejszając jej zużycie. Koszt bu-
dowy wyniósł 1 054 936,86 zł. Część 
środków w kwocie 500 000 zł pozy-
skana została przez Gminę Bogu-
chwała z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich - „Odnowa i rozwój wsi”.

21 września na stadionie w Mogielnicy odbyło się uroczyste otwarcie budynku wielofunkcyjnego. Nowy obiekt 
będzie pełnił funkcję zaplecza sportowego oraz społecznego.



Boguchwały Wiesławem Dronką, 
Starostą Rzeszowski m Józefem 
Jodłowskim, prezesem zarzą-
du TBS Andrzejem Chejzdralem 
oraz przedstawiciele wykonaw-
cy - firmy OMEGA s.c. S. Lecki,  
B. Grzebyk, a także przyszli 
mieszkańcy osiedla. Kamień wę-
gielny poświęcił proboszcz parafii 
w Boguchwale ks. Mariusz Mik.

Gminna spółka Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego funkcjonuje 
od września 2009 roku. Celem jej 
powołania było stworzenie rodzinom 
o różnym poziomie dochodów szans 
dostępu do mieszkań o odpowiednim 
standardzie, poprawa stanu istnie-
jącej substancji mieszkaniowej oraz 
tworzenie warunków wspierających 
rozwój budownictwa mieszkanio-
wego. W ramach budowy nowych 
mieszkań spółka w 2012 roku wy-
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TBS rozpoczyna budowę  
nowego osiedla w Boguchwale 
6 listopada w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale pod-
pisano umowę z wykonawcą pierwszego z budynków, który powstanie na nowym 
osiedlu „Koreja 3” w Boguchwale. W miejscu budowy osiedla podpisano akt 
erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny.

Na terenie 16,5 ha zakupionego przez 
TBS od Agencji Nieruchomości Rol-
nych powstanie nowe osiedle miesz-
kaniowe, na którym zamieszka blisko 
4500 osób. Wybudowanych zostanie 
1280 mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych, wyposażonych w windy 
oraz garaże podziemne, 15 mieszkań 
w zabudowie szeregowej, 30 domów 
oraz ponad 1300 miejsc postojo-
wych. Budowa będzie prowadzona  
w oparciu o innowacyjne rozwiąza-
nia architektoniczne i technologiczne  
z wykorzystaniem odnawialnych źró-
deł energii. Pierwszy blok zostanie 
oddany do użytku pod koniec przy-
szłego roku, a kolejne 12 budynków 
sukcesywnie do końca 2024 roku.

W uroczystym wmurowaniu kamie-
nia węgielnego wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy 
Boguchwała, na czele z Burmistrzem 

budowała przy ulicy Przemysłowej  
w Boguchwale dwa budynki miesz-
kalne wielorodzinne z 48 mieszkania-
mi oraz żłobkiem. Jako infrastruktu-
ra towarzysząca wybudowany został 
pawilon handlowy „Biedronka”.

28 października w Boguchwale z ini-
cjatywy Burmistrza Wiesława Dron-
ki odbyło się spotkanie mieszkańców  
Gminy Boguchwała z Marszałkiem Wo-
jewództwa Podkarpackiego Władysła-
wem Ortylem, Starostą Rzeszowskim 
Józefem Jodłowskim, oraz radnym 
Sejmiku Województwa Podkarpackie-
go i Przewodniczący Zarządu Regionu 
Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” 

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
Władysławem Ortylem w Boguchwale

Wojciechem Buczakiem. Celem spo-
tkania było uzgodnienie i wypracowa-
nie stanowiska w sprawie rozwiązania 
problemów komunikacyjnych na te-
renie gminy oraz wspólne lobbowanie 
w sprawie. Marszałek Władysław Or-
tyl przedstawił założenia drogowego 
i kolejowego otwarcia województwa 
podkarpackiego na południe, którego 
głównym punktem jest budowa drogi 
ekspresowej S19. Podkreślił, że Za-
rząd Województwa zaproponował po-
dział inwestycji S-19 na 3 możliwe do 
zrealizowania etapy: Rzeszów Południe 
(Kielanówka) - węzeł Babica, węzeł 
Babica - Krosno (Miejsce Piastowe), 
Krosno (Miejsce Piastowe) - Barwinek. 
Ze względu na kosztowność inwestycji 
(ok. 9 mld zł) podział daje możliwość 
wykonania I etapu jeszcze w  perspek-
tywie finansowej UE 2014 – 2020. 

Wspólne zabiegi i współpraca przy-
niosła efekty. Droga ekspresowa  S19 
od  Kielanówki do Babicy znalazła się 
na podstawowej liście w kontrakcie te-
rytorialnym Województwa Podkarpac-
kiego!

19 listopada Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław Ortyl 
poinformował o wpisaniu Trasy S19 od 
Kielanówki do Babicy na listę podsta-
wową zawierającą 24 pozycje  w Kontr-
akcie Terytorialnym dla Województwa 
Podkarpackiego. Ta dobra wiadomość 
dla naszej Gminy ma ogromne zna-
czenie, oznacza realizację odcinka dro-
gi ekspresowej S19 do Babicy w per-
spektywie finansowej UE 2014 -2020, 
a tym samym wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego na południe z pominię-
ciem krajowej 9 w Boguchwale  i Luto-
ryżu.                                            UM
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Jarmark pełen rozmaitości

baniek mydlanych, konkursy z nagro-
dami, zabawy z chustą animacyjną,  
a nawet „budowa rynku marzeń”. Du-
żym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko Przychodni Rejonowej w Bo-
guchwale, gdzie wszyscy chętni mogli 
zbadać swoje ciśnienie i poziom cukru 
oraz nauczyć się prawidłowego bada-
nia piersi.

Imprezę uświetnił występ zespołu 
Ratatam & Folk Dream Team. Grupa z 
przedstawicielami zespołów ludowych 
zaprezentowała pieśni rzeszowskie  
w nowych aranżacjach.

Wyjątkowo w ramach Jarmarku 

mieszkańcy, specjalnie wydzielo-
nym traktem, mogli wejść na teren 
budowy miejskiego rynku. Dzięki 
uprzejmości firmy ERBUD Rzeszów 
zwiedzający zobaczyli „z bliska” re-
montowany spichlerz, zmodernizo-
wany budynek biurowy, wielostano-
wiskowy parking oraz część terenu 
spacerowego.

Warto przypomnieć, iż zakończe-
nie prac budowlanych na miejskim 
rynku planowane jest na grudzień 
bieżącego roku. Inwestycja objęła 
kompleksową przebudowę terenu 
byłego gospodarstwa rolnego. Cen-
tralny punkt nowego rynku - za-
bytkowy spichlerz - został poddany 
remontowi. Oprócz poprawy este-
tyki zewnętrznej budynku, wykony-
wane zostaną niezbędne prace kon-
strukcyjne, m.in.: wymiana dachu, 
wzmocnienie budynku, wykonanie 
docieplenia ścian fundamentowych, 
montaż stolarki okiennej i drzwi ze-
wnętrznych. Wokół budynku powsta-
ną zieleńce, a rynek otrzyma nową 
nawierzchnię wykonaną z kostki bru-
kowej. Po stronie wschodniej placu 
powstanie wielostanowiskowy par-
king oraz dojazd łączący ul. Akacjo-
wą z terenem spacerowym znajdują-
cym się w bezpośrednim sąsiedztwie 
zespołu pałacowo-parkowego.

Mieszkańcy z dziećmi będą mo-
gli skorzystać z nowego placu za-
baw oraz terenu wypoczynkowego 
znajdującego się na „stawisku”. Re-
montem został objęty także daw-
ny budynek biurowo-warsztatowy, 
który przeznaczony będzie na dzia-
łalność organizacji pozarządowych, 
działalność kulturalną, edukacyjną 
oraz wystawienniczą. Przebudowa-
na została część piętrowa budynku, 
wykonana nowa elewacja i docie-
plenie. Kompleksowy remont wnę-
trza obiektu objął również wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania, 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 
oraz montażu instalacji gazu i wenty-
lacji. Powierzchnia użytkowa obiektu 
to ponad 1242 m².

Koszt inwestycji to 7 935 293 zł  
z czego 85% stanowi dofinansowanie 
Unii Europejskiej.

Projekt „Budowa miejskiego ryn-
ku na terenie byłego gospodarstwa 
rolnego” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013                                    

UM

Wystawy, pokazy, kiermasz, atrakcje dla dzieci, koncert zespołu 
Ratatam - to wszystko można było zobaczyć w minioną niedzielę 
na Targowisku w Boguchwale.
Każdy z odwiedzających „Boguchwal-
ski Jarmark Jesienny” mógł znaleźć 
coś dla siebie. Na stoiskach regio-
nalnych wystawców i producentów 
można było zakupić m.in. sadzonki, 
miody, naturalne herbaty, suszone 
owoce, a nawet przepiórki. Spół-
dzielnia Socjalna „Sztuka Smaku” ze 
Zgłobnia oraz Stowarzyszenie „Za-
groda Handzlowianka” przygotowały 
dla zwiedzających tradycyjne potra-
wy. Dla najmłodszych uczestników 
Jarmarku, Miejskie Centrum Kultury  
w Boguchwale przygotowało liczne 
atrakcje - puszczanie gigantycznych 
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Inwestycja polegała na budowie po-
nad 1,8 km chodnika. Ponadto wy-
konane zostały pobocza, przebudo-
wane odwodnienia drogi, zjazdy oraz 
wbudowane urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu. 

Łączna wartość robót to 964 423 zł. 
Ponad 482 tys. zł pochodzi z „Naro-

Nowy chodnik  
w Mogielnicy

„Idź! I Ty czyń dobro!”  
O Szkolnym Kole Caritas w Lutoryżu
„Wszystko, co robimy to po to, aby dać 
świadectwo prawdy Chrystusowej,
aby pokazać, że bliźnim należy pomagać, 
nie oczekując w zamian niczego,
bo miłość – CARITAS – ma to do siebie, 
że im więcej się jej daje, tym bardziej się 
mnoży.” 

Szkolne Koło Caritas działające 
przy Szkole Podstawowej  w Lutory-
żu powstało jesienią 2013 roku.  Jest 
organizacją dziecięcą działającą na 
terenie Szkoły, pod nadzorem Dy-
rektora Szkoły  i włączającą się na 
zasadzie wolontariatu w działalność 
charytatywno-opiekuńczo-wycho-
wawczą prowadzoną przez Szkołę  
i Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Końcem września 2013 r., dyrek-
tor Alina Ladzińska, odpowiadając na 
prośbę uczniów pragnących zaanga-
żować się w działalność społeczną  
i charytatywną, zwróciła się do  Ca-
ritas Diecezji Rzeszowskiej  z prośbą  
o powołanie na terenie Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Czesława Przystasia 
w Lutoryżu, Szkolnego Koła Caritas.

W październiku Koło zostało po-
wołane. Akt Powołania podpisał ks. 
Stanisław Słowik, Dyrektor Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej. Biskup Rze-
szowski, ks. Jan Wątroba, specjal-
nym pismem, zatwierdził Szkolne 
Koło Caritas przy Szkole Podstawo-
wej w Lutoryżu. Opiekunem Koła zo-
stała p. Marta Ryba, funkcję asysten-
ta kościelnego pełni ks. Kamil Sowa.

Głównym celem pracy Szkolnego 
Koła Caritas jest praktyczna reali-
zacja przykazania miłości bliźniego  
w odniesieniu do każdego, bez wzglę-
du na jego przekonania, czy wyzna-
nie; uwrażliwienie na drugiego czło-
wieka, na jego potrzeby, krzywdę  
i cierpienie; budowanie autentycznej 
wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na 
wspólne dobro.

Dzieci i młodzież uczą się empa-
tii, wrażliwości na potrzeby bliźnich  
i bezinteresowności, cech tak po-
trzebnych w dzisiejszym świecie.

Do Szkolnego Koła Caritas należy 
34 uczniów z klas IV – VI. Członko-
wie pragną, aby ich działania były  
w środowisku szkolnym zachętą i wzo-
rem dla innych, by wypełniać czynnie 
słowa: „Idź! I Ty czyń dobro!”

Patronem Szkolnego Koła Caritas 
jest Św. FAUSTYNA KOWALSKA,

Apostołka Bożego Miłosierdzia, 
której relikwie znajdują się w Koście-
le parafialnym w Lutoryżu.

Dokończenie na str. 12

Zakończyły się prace związane z budową chodnika w Mogielnicy i Boguchwa-
le (ul. Polna) realizowane w ramach projektu „Poprawa poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1407R Niechobrz-Mogielnica-
Boguchwała”.

dowego programu przebudowy dróg 
lokalnych”. Pozostała część została 
wydatkowana z budżetu powiatu rze-
szowskiego oraz gminy Boguchwały, 
które w ramach porozumienia roz-
dzieliły koszty solidarnie po 50%.

Wykonawcą prac była firma Usługi 
Budowlane i Brukarskie Mark-Bud.

UM
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Działalność Koła to spotkania for-
macyjne: zebrania, rekolekcje, roz-
mowy i praca  społeczno - charyta-
tywna.

W pierwszym roku swojej działal-
ności, uczniowie wraz  z opiekunami 
organizowali i przeprowadzali różne 
akcje. Wspierali potrzebujących na 
świecie, włączając się w ogólnopol-
skie akcje, np. „Pomoc dla Fili-
pin”, „Pomóżmy Kościołowi na 
Wschodzie”, „Pomoc dla powo-
dzian na Bałkanach”. Wspierali                                                   
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom” i Jałmużnę Wielkopostną. 
Pamiętali o mieszkańcach Lutoryża.

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, Wielkanocy i Dnia Cho-
rego przygotowali dla nich  prezen-
ty.  Z życzeniami odwiedzali chorych 
i samotnych mieszkańców wsi. Skła-
dali życzenia i wręczali wykonane 
przez siebie upominki  jako dar ser-
ca, aby i Im rozbłysła gwiazdka ra-
dości. 

Członkowie SKC odwiedzali miesz-
kańców Domu Seniora  „Złote Li-
ście”.  Wizyty te były  dla wszystkich 
wielkim przeżyciem. Wzruszenie i łzy 
pojawiły się na twarzach mieszkań-
ców. Odwiedziny w Domu Spokojnej 
Starości uczą  uczniów wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka.  
Dla dzieci  były to niezapomniane 
lekcje wychowawcze, uświadamia-
jąc wszystkim, że wokół nas żyją lu-
dzie wymagający szczególnej troski 
i opieki. 

Jan Paweł II powiedział: ”Boga-
tym nie jest ten kto posiada, lecz 
ten kto daje.” Myśl ta przyświecała 
stale  członkom Szkolnego Koła Ca-

ritas, którzy w ciągu całego roku pa-
miętali o potrzebujących. 

Swój wolny czas poświęcali rów-
nież na różnego rodzaju kwesty, na 
pomoc słabszym kolegom w nauce, 
na odwiedziny osób niepełnospraw-
nych.

15 kwietnia 2014 roku był waż-
nym dniem  dla członków  Szkolnego 
Koła Caritas. Wtedy to, z rąk  p. dyr. 
Aliny Ladzińskiej  i ks. Kamila Sowy, 
otrzymali legitymacje członkowskie, 
dzięki którym stali się pełnoprawny-
mi członkami SKC. 

Warto wspomnieć jeszcze  
o dwóch wspaniałych przedsięwzię-
ciach. Jednym z nich była „Wielka 
Aukcja Obrazów”. Licytowane były 
prace plastyczne uczniów naszej 
szkoły. Zakupić można było również 
inne wytwory artystyczne młodych 
twórców: wisiorki, ozdoby, emble-
maty promujące ochronę przyrody. 
Aukcja cieszyła się wielkim zainte-
resowaniem wśród uczniów, nauczy-
cieli, pracowników szkoły i rodziców.   
Wylicytowano ponad 50 prac. Po-
zostałe obrazy (20), za symbolicz-
ną złotówkę, otrzymali uczniowie, 
którzy nie brali udziału w licytacji 
Zebrana kwota została przekazana   
w  całości na  potrzeby Ośrodka Ca-
ritas w Budach Głogowskich. 

15 czerwca 2014 r. SKC zorgani-
zowało  koncert  piosenki religijnej.. 
Wystąpił Zespół Piosenki Religijnej – 
Chrześcijańskiej „PRAY”.    

Praca w SKC sprawia opiekunom 
i uczniom wiele radości i satysfak-
cji. Uczy tolerancji i zrozumienia. 
Uczniom pomaga ukształtować wła-
ściwą hierarchię wartości, szybsze 
wejście w dojrzałe i odpowiedzialne 
życie. Maksyma: „Czyń drugiemu 
to, co chciałbyś by Tobie czyniono” 
na pewno będzie im towarzyszyć  
w przyszłości.     

Opiekun SKC Marta Ryba

„Idź! I Ty czyń dobro!”  
O Szkolnym Kole Caritas w Lutoryżu

Wspieramy rozwój przedszkolaków
Dzięki pozyskaniu przez Gminę 
Boguchwała środków z Unii Eu-
ropejskiej trwa realizacja pro-
jektu „Przedszkole dla wszyst-
kich”. Głównym celem projektu 
było uruchomienie dwóch no-
wych oddziałów przedszkolnych 
w Mogielnicy. Od 1 września 
opieką objęto w Mogielnicy 41 
dzieci. 

Z budżetu gminnego za kwotę  
80 tys. zł sfinansowano adaptację 
i remont pomieszczeń w budynku 
Szkoły Podstawowej w Mogielnicy 
z przeznaczeniem na przedszkole. 
Środki projektowe pozwoliły na za-
kup niezbędnego wyposażenia (me-
ble, leżaki, dywany, zabawki, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt multimedialny) 
oraz na roczne sfinansowanie wyna-
grodzenia personelu zatrudnionego 
w tej placówce. Przez najbliższy rok 
rodzice dzieci, które uczęszczają do 
placówki w Mogielnicy są zwolnieni 
z czesnego, co oznacza oszczędność 
w domowych budżetach na pozio-
mie około 1 tysiąca złotych w ciągu 
roku.

W budżecie projektu przewidzia-
no również środki na cały pakiet za-
jęć dodatkowych. W tym roku szkol-
nym w 6 oddziałach w Boguchwale i 2  
w Mogielnicy dla przedszkolaków za-
planowane są zajęcia z języka an-
gielskiego, rytmiki oraz logopedii. 
Zajęcia z języka angielskiego i ryt-
miki są prowadzone w każdej grupie, 
dwa razy w tygodniu po 30 minut.  
W ramach projektu zakupiono pomoce 
dydaktyczne do tych zajęć w postaci 
zestawów Kiddo Basic, filmów i bajek 
do nauki języka, pakietów piosenek, 
kolorowanek i zgadywanek języko-
wych dostosowanych do wieku dzie-
ci, zestawów instrumentów i płyt CD  
z ćwiczeniami rytmicznymi oraz arty-
kułów biurowych dla najmłodszych. 

Dla dzieci wymagających wspar-
cia logopedycznego przewidziano 
600 godzin indywidualnych zajęć 
ze specjalistami. Do zajęć zakupio-
no walizkę logopedyczną, laptop  
i oprogramowanie do terapii logo-
pedycznej. Udział dzieci w tych do-
datkowych zajęciach jest bezpłatny 
a rodzice nie mogą z tego tytułu po-
nosić żadnych kosztów.

Łączna wartość projektu „Przed-
szkole dla wszystkich” realizowane-
go przez gminę Boguchwała wynie-
sie 317 tys. zł.
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Wspieramy rozwój przedszkolaków
23 października w Przedszkolu 

Publicznym w Boguchwale odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo wybudowa-
nej sali ruchowej. Sala powstała w 
ramach kompleksowej modernizacji 
placówki. Środki w wysokości 781 
tys. zł zostały wydatkowane z bu-
dżetu gminy Boguchwała.

Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy - burmistrz Wiesław Dronka, 
zastępca burmistrza Piotr Klimczak, 
a także dyrektor ZEASiPO Mariola 
Litwińczuk, członek zarządu Stowa-
rzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy 
Boguchwała Wiesław Kąkol, prezes 
firmy Bal-Bud Magdalena Słowik 
oraz nauczyciele, rodzice i dzieci. 

Dyrektor przedszkola Renata Traciak 
w przemówieniu podziękowała wła-
dzom samorządowym gminy Bogu-
chwała, które przeznaczyły fundusze 
na inwestycję. Poświęcenia sali do-
konał ksiądz Witosław Kardaś. 

Nie zabrakło występów najmłod-
szych, którzy przygotowali wiersze, 
tańce i piosenki pod hasłem „Rozśpie-
wane witaminy”. Występy dzieci były 
odbierane uśmiechem i brawami. Na 
zakończenie burmistrz wręczył dzie-
ciom z wszystkich grup prezenty.

W ramach prac związanych  
z modernizacją Przedszkola Pu-
blicznego w Boguchwale rozbudo-
wano część dydaktyczną placówki, 
przez co przedszkole zyskało nową 

salę o powierzchni 95 m². 
W zakresie inwestycji wyre-
montowano również chod-
nik, drogę wewnętrzną oraz 
plac. W zakończonym na po-
czątku września 2013 roku 
pierwszym etapie inwestycji 
przeprowadzono gruntow-
ny remont w salach zajęć. 
Wymienione zostały m.in. 
podłogi, stolarka drzwiowa, 
instalacje elektryczne oraz 
węzły sanitarne.

UM

Nowa sala 
gimnastyczna 
przy Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Niechobrzu 
otwarta
19 października w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Niechobrzu oddano 
do użytku nową salę gimnastyczną. 
W ramach inwestycji wyremonto-
wano również budynek placówki.

Dla szkoły miej serce - nie licz 
lat! Pokochaj to miejsce - mały 
świat! - pod takim hasłem odbyły się 
uroczystości związane z zakończe-
niem modernizacji budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2. Uroczystości 
poprzedziła msza święta w kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W szkolnych uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele władz samo-
rządowych gminy - burmistrz Bogu-
chwały Wiesław Dronka, zastępca 
burmistrza Piotr Klimczak, a także 
starosta rzeszowski Józef Jodłowski, 
kierownik Oddziału Nadzoru Pedago-
gicznego Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie Alina Pieniążek, Waldemar 
Szumny, reprezentujący Marszałka 
Województwa Podkarpackiego oraz 
Michał Wiatr, przedstawiciel posła do 
Parlamentu Europejskiego Stanisła-
wa Ożoga. Na nowej sali zgromadzili 
się również przedstawiciele placówek 
oświatowych z terenu gminy oraz 
uczniowie szkoły wraz z rodzicami, 
radni Rady Miejskiej w Boguchwale, 
sołtysi, przedstawiciele OSP, pracow-
nicy instytucji kultury, emerytowani 
nauczyciele, pracownicy obsługi, ab-
solwenci i „przyjaciele szkoły”.

W podwoje nowo wyremontowa-
nej szkoły uroczyście wprowadziła  
i powitała gości królowa Jadwiga (ab-
solwentka Dominika Gołąb) z królem 
Jagiełłą (absolwent Rafał Ostrowski) 
i orszakiem dworskim. Postać świętej 
królowej Jadwigi patronki szkoły sta-
ła się motywem przewodnim progra-
mu. Część artystyczną poprzedziło 
poświęcenie sali gimnastycznej przez 
proboszcza parafii w Niechobrzu ks. 
dr Jana Koca. Uczniowie i zaproszeni 

Dokończenie na str. 14
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Nowa sala gimnastyczna  
przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Niechobrzu otwarta
absolwenci pochwalili się umiejętno-
ściami aktorskim odgrywając scenki 
ukazujące wpływ i rolę nauki na ży-
cie ludzi na przestrzeni wieków oraz 
wielką rolę świętej królowej Jadwigi 
w tym dziele. Zgromadzeni goście 
mogli obejrzeć unikatowe zdjęcia  
z kronik szkolnych przedstawione  
w formie pokazu multimedialnego.

Na zakończenie dnia zgromadzeni 
i zaproszeni goście mieli możliwość 
zwiedzenia szkoły, obejrzenia wyre-
montowanych sal, dekoracji koryta-
rzy i obejścia szkoły.

Zakres prac w Szkole Podstawo-
wej nr 2 objął budowę fundamentów 
i przygotowanie podłoża pod posadz-
kę nowej sali gimnastycznej, wybu-
dowano również ściany zewnętrzne 
oraz strop budynku sali. Wykonaw-
ca inwestycji firma AKAR wykona-
ła drenaże i uzupełnienia tynków  
w piwnicach budynku, posadzki i 
tynki ścienne. Wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, a przy placówce 
powstała platforma podnośnikowa 
do pochylni dla osób niepełnospraw-
nych wraz z montażem uchwytów. 
Wykonano nową instalację sanitar-
ną i elektryczną, uzupełniono za-

daszenia nad wejściami, docieplono 
stropodach i kominy. Zainstalowane 
zostały nowe rynny i rury spustowe. 
W ramach inwestycji przeprowadzo-
no także remont sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Niechobrzu.

Dodatkowo obie szkoły wyposa-
żone zostały w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczno-sportowy oraz spe-
cjalistyczne oprogramowanie prze-
znaczone do wzbogacenia progra-
mu nauczania. Dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 zakupiono tablicę 
interaktywną, projektor, laptop oraz 
programy edukacyjne, a nowa sala 
sportowa wyposażona została w dra-
binki gimnastyczne, ławki, materace 
i przenośne bramki. Z wielostanowi-
skowego atlasu, nowych słupków do 
siatkówki i stojaków do koszykówki 
skorzystają dzieci uczęszczające do 
Zespołu Szkół.

Środki na inwestycję o wartości 
2 126 934 zł wydatkowane zostały 
z budżetu gminy oraz Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Kwota otrzymanego dofinansowania 
to 997 045 zł.

Magdalena Misiak, 
Agnieszka Grochowy

W niedzielę, 26 października odbyło się uro-
czyste otwarcie nowo wyremontowanej siedzi-
by Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale 
przy ul. Doktora Tkaczowa 146, która w krótkim 
czasie przeszła dużą metamorfozę i z tradycyj-
nej biblioteki przekształciła się w nowoczesne 
centrum literackie i multimedialne XXI wieku. 
Spotkanie rozpoczęło się od przecięcia wstę-
gi, którego dokonali: Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka, dyrektor WiMBP w Rzeszowie 
Barbara Chmura, dyrektor PODR w Boguchwa-
le Jerzy Jakubiec oraz Krystyna Wetula - przed-
stawicielka czytelników. Poświęcenia wnętrz 
biblioteki dokonał ksiądz Piotr Stawasz.

Oprócz wspomnianych gości w uroczy-
stościach wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych gminy: zastępca burmistrza 
Piotr Klimczak, sekretarz gminy Adam Kalan-
dyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogu-
chwale Bogdan Dziedzic, a także reprezentu-
jący Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Waldemar Szumny, przedstawiciel posła do 
Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga 
Michał Wiatr, przewodnicząca Zarządu Od-
działu SBP w Rzeszowie Joanna Rozborska, 
emerytowana dyrektor GBP w Boguchwale 
Janina Sobczak, Agnieszka Opiela i Sławo-
mir Czech przedstawiciele Firmy Rea De-
sing, autorzy projektu modernizacji biblioteki  
i aranżacji wnętrz oraz dyrektorzy bibliotek 
gminnych powiatu rzeszowskiego. Na Sali 
Spotkań zgromadzili się również przedstawi-
ciele placówek oświatowych, instytucji kultu-
ry, radni Rady Miejskiej w Boguchwale, czytel-
nicy i sympatycy biblioteki.

Ewa Śliwa dyrektor GBP w Boguchwale  
w krótkiej prezentacji przedstawiła jak  
w boguchwalskiej bibliotece tradycja łączy się  
z nowoczesnością, następnie wyraziła podzię-
kowanie wszystkim osobom, którzy uczest-
niczyli w pracach remontowych oraz swoim 
pracownikom, którzy pracowali z wielkim od-
daniem przy obu przeprowadzkach. Następ-
nie pani Barbara Chmura, dyrektor WiMBP  
w Rzeszowie, w niezwykle interesujący spo-
sób przedstawiła dzieje książki, począwszy od 
papirusu poprzez dzisiejszy kodeks - po nowo-
czesne nośniki informacji e-booki i audiobooki. 
Podkreśliła rolę książki pisanej, która wciąż ma 
wielu zwolenników, zwłaszcza wśród średniego  
i starszego pokolenia.

Po części oficjalnej wszyscy obecni mogli 
skosztować pysznego i atrakcyjnego tortu, 
który został wykonany na wzór książek z bi-
blioteczki konesera. Po słodkim wstępie wszy-
scy sympatycy i czytelnicy biblioteki udali się 
na zwiedzanie pięknych pomieszczeń, wyko-
nanych w stylu eklektycznym oraz uczestni-
czyli w licznych atrakcjach przygotowanych 
przez bibliotekarki.

Biblioteka w  Boguchwale już otwarta
„Iść za marzeniami, i znowu iść za ma-
rzeniami, i tak zawsze, aż do końca” – 
te słowa Josepha Conrada w pełni oddają 
drogę, jaką przeszła biblioteka w Bogu-
chwale, aby dzisiaj zaprezentować się  
w swojej najpiękniejszej odsłonie.
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Biblioteka w  Boguchwale już otwarta

W Oddziale dla Dorosłych odbyły się 
warsztaty garncarskie pn. "Sztuka rękoma 
lepiona", podczas których można było odkryć 
tajniki rzemiosła doskonale zaprezentowane 
przez artystkę Anitę Bloch. Zwiedzający mogli 
obejrzeć ciekawą wystawę materiałów eduka-
cyjnych IPN-u pt. "Książki poza cenzurą", po-
łączoną z warsztatami wytwarzania plakatów 
za pomocą sitodruku.

Oddział dla Dzieci przygotował przebogatą 
ofertę atrakcji, poświęconą w całości milusiń-
skim, którzy tego dnia licznie przybyli do dzie-
cięcej części rezydencji. Na wstępie teatrzyk 
Kamishibai, w roli głównej z panią Irenką, 
przedstawił ciekawą historię pieska Marudka, 
a tuż po nim odbyło się rozstrzygnięcie Wa-
kacyjnego Konkursu Fotograficznego pn. "Tu  
i Tam – zawsze z KSIĄŻKĄ", w którym na-
grodzono i wyróżniono kolorowymi książkami  
9 laureatów.

W Literackim Konkursie Kostiumowym 
"Bohaterowie znani i lubiani - w Bibliotece 
prezentowani" zwyciężyły osoby odtwarzające 
postacie: Smoka, Scoobo Doo, Myszkę Mini, 
Rycerza, Spider-Mana oraz Czarownicę. W qu-
izie literackim niemałą rolę odegrał Franklin, 
który przybył z ogromnym pudłem prezentów 
i zadbał o to aby absolutnie każde z dzieci 
miało uśmiech na twarzy.

Najmłodsi czytelnicy popisali się piękną 
recytacją, melodyjnym śpiewem i dużym 
zacięciem aktorskim. Niezmordowani mali 
czytelnicy nie mieli także żadnych trudności 
z Krzyżówką Literacką "Z książką w tle" i ra-
dośnie odczytali hasło: "Czytam bo lubię". Na 
zakończenie odbyło się "Wielkie czytanie ma-
łych i dużych", w którym zaskakiwała płyn-
ność i dykcja czytelników z klasy II - oczy-
wiście wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 
Gorącymi brawami podziękowali prowadzą-
cej spotkanie pani Irenie i wyskandowali gło-
śno: Dziękujemy, ale nie mieli wcale ochoty 
opuszczać przytulnego, pięknego wnętrza  

z trzaskającym wesoło kominkiem.
W sali spotkań można było obejrzeć 

ciekawą wystawę ceramiki pradzie-
jowej oraz przedmiotów codziennego 
użytku z różnych epok historycznych, 
przygotowaną przez Ilonę Bączalską 
oraz ekspozycje będące plonem kon-
kursu "Tylko fotografie nie liczą się  
z czasem". W czytelni multimedialnej 
odbyła się prezentacja nowych mediów. 
Tam też melomani mogli oddać się magii 
starej płyty winylowej i posłuchać prze-
bojów z dawnych lat.

Gośćmi specjalnymi czytelni byli pań-
stwo Paulina i Krzysztof Dziuban - człon-
kowie grupy rekonstrukcji historycznej 
Terra Ferrata Barbarzyńcy z Rzeszowa. 
Zaprezentowali pokazy tatuażu celtyc-
kiego, tkanie krajek oraz dawną - bar-
barzyńską garderobę. Wszyscy obecni 
mogli skosztować pysznych dań przy-
gotowanych przez Spółdzielnię Socjalną 
"Sztuka Smaku" ze Zgłobnia.

Zakres robót w budynku biblioteki 
obejmował gruntowny remont budynku 
oraz wymianę wszystkich instalacji we-
wnętrznych wraz dostosowaniem budyn-
ku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
- podnośnik dla niepełnosprawnych. 
Wartość prac remontowych i moderniza-
cyjnych wyniosła 472 321,45 zł.

Drugim etapem zadania był zakup 
wyposażenia meblowego oraz sprzętu 
komputerowego, urządzeń Audio-RTV, 
urządzeń interaktywnych oraz montaż 
monitoringu wewnętrznego. Wartość 
dostaw wyniosła: 709 857,63 zł.

W/w prace realizowane były  
w ramach zadania: Remont i zakup 
wyposażenia Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Boguchwale wpółfinanso-
wanego z  Programu Wieloletniego 
Kultura + Priorytet "Biblioteka + 
Infrastruktura bibliotek" ze środków 
finansowych Ministra Kultura i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa. Całkowita dota-
cja z budżetu MKiDN wyniosła  905 
365,00 zł. Kwota wkładu własnego, 
który został przekazany przez Sa-
morząd Gminy Boguchwała w formie 
dotacji celowej wyniosła 349 314,08 
zł. Całkowita wartość inwestycji:  
1 254 679,08 zł.

W wyniku realizacji projektu 
Biblioteka w Boguchwale zyskała 
nową powierzchnię w postaci:

nowoczesnej Sali Multimedial-
nej wyposażonej w stanowiska 
komputerowe dla użytkowników, 
urządzenia do odsłuchu muzyki, 
gramofon, telewizor, x-box, podło-
gę interaktywną, tablety, czytniki 
e-book, ścianę suchościeralną, do 
wykorzystania podczas lekcji biblio-

tecznych i warsztatów,
Sali Spotkań wyposażonej w ze-

staw projekcyjny oraz system wysta-
wienniczy.

Ponadto w bibliotece znajdują się 
dwie nowoczesne, w pełni skomputery-
zowane wypożyczalnie udostępniające 
zbiory on-line.

Dokumentację techniczną oraz pro-
jekt aranżacji wnętrz opracowała Firma 
Rea Design Sp. o.o. reprezentowa-
na przez Pana Sławomira Czecha oraz 
Panią Agnieszkę Opiela. Inspiracją dla 
Pani Agnieszki było usytuowanie biblio-
teki, której budynek to dawna zajezd-
nia księcia Teodora Lubomirskiego her-
bu Szreniawa. Był on częścią założenia 
Pałacowego jego letniej rezydencji. Do 
roku 1890 wozownia pełniła funkcje 
przechowywania zaprzęgów konnych, 
następnie w latach międzywojennych 
była wykorzystywana jako garaż. Był to 
od zawsze budynek gospodarczy i ma-
gazynowy. Dopiero w latach siedem-
dziesiątych zaadoptowano obiekt na 
bibliotekę.

Wyremontowana biblioteka będzie 
Literacką Rezydencją mieszkańców Bo-
guchwały. Przywrócone zostały dawne 
czasy ale w nowoczesnym świetle. Zmie-
nił się wewnętrzny charakter biblioteki, 
w chwili obecnej to połączenie tradycji  
z nowoczesnością. Całość aranżacji 
wnętrz utrzymana jest w stylu eklek-
tycznym.

Ewa Śliwa, Halina Kuleta

Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale zrealizowano w ramach

Programu Wieloletniego Kultura +
Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek

Termin oddania obiektu do użytku 26.10.2014 r.
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Film pt. „Kiedy ranne 
wstają zorze - ranek 
w dzień powszedni 
na wsi w początkach 

XX wieku” został zrealizowany w ra-
mach projektu Nieformalnej Grupy 
Lokalnej „Pod miastem” w Nosówce, 
dofinansowany grantem z Fundacji 
Inicjatyw Obywatelskich - Podkar-
packie Inicjatywy Obywatelskie.

Członkami NGL „Pod miastem” 
są mieszkańcy wsi Nosówka, dzia-
łacze, regionaliści, członkowie Ze-
społu „Nosowiany” i Regionalnego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury  
w Rzeszowie - Sekcji Folklorystycz-
nej, którzy również kreują role ak-
torskie w tym filmie.

Film został zrealizowany w Skan-
senie Kolbuszowa i obrazuje co-
dzienne życie rodzinne na podrze-
szowskiej wsi. Celem edukacyjnym 
realizacji tego projektu jest ukaza-
nie młodemu pokoleniu i również 
starszym życia codziennego dawnej 
wsi oraz postępu jaki dokonał się  
w ostatnim stuleciu.

W ramach promocji NGL „Pod 
miastem” prowadzi dystrybucję na-
grania.

    Stefania Buda

Kiedy ranne 
wstają zorze
-ranek w dzień powszedni  
na wsi w początkach XX wieku

Inauguracja Uniwersytetu 
„Aktywni Plus” 
18 października 2014 roku w Sali 
Konferencyjnej Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale odbyła się uro-
czysta inauguracja  Uniwersyte-
tu „Aktywni Plus” – Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku dla seniorów  
z terenu gminy Boguchwała działa-
jącego pod patronatem Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego. Jest to nowa 
inicjatywa podjęta przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Boguchwa-
le we współpracy z samorządem 
gminy. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej  
i budżetu gminy Boguchwała.

W inauguracji wzięli udział m.in. 
burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego 
dr hab. Sylwester Czopek oraz wykła-
dowcy Uniwersytetu „Aktywni Plus” 
Elżbieta Kilar - dietetyk oraz Tadeusz 
Poźniak - fotograf. Po powitaniu przy-
byłych Studentów oraz gości przez 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Ewę Śliwę, głos zabrał burmistrz Wie-
sław Dronka, który życzył studentom 
wielu sukcesów. Następnie połączone 
chóry „Gaudium” z Mogielnicy i „Deo 
Gloria” z Boguchwały, pod kierunkiem 
pana Mieczysława Białego odśpiewały 
uroczyste Gaudeamus Igitur. Szacow-
ne grono słuchaczy Uniwersytetu „Ak-
tywni Plus” złożyło ślubowanie, a po 
nim nastąpiło wręczenie indeksów.

Po części oficjalnej, nowym słucha-
czom UAP prof. UR dr hab. Sylwester 
Czopek zaprezentował wykład inau-
guracyjny pn. „Prehistoria Podkarpa-
cia - czasy i ludzie”. Na zakończenie 
uroczystości wystąpiła grupa teatralna 
„Kontynuacja” działająca przy Niżań-
skim Centrum Kultury „Sokół” w spek-
taklu pt. „Antygona w Nowym Jorku”.

W ramach Uniwersytetu Aktywni 
Plus odbywają się warsztaty kompute-
rowe, garncarskie, nordic, walking, ta-
neczne, fotograficzne, genealogiczne, 
wykłady o zdrowym żywieniu oraz hi-
storyczne. Działalność UAP korzystnie 
wpływa na aktywność społeczną osób 
starszych, pozwala nawiązać kontakty 
interpersonalne i sprawić, aby te osoby 
nie czuły się samotne. Upowszechnia-
nie, aktualizowanie wiedzy z różnych 
dziedzin życia oraz nabywanie nowych 
umiejętności pozwala rozwijać zainte-
resowania seniorów oraz tworzyć nowe 
pasje. Studenci-seniorzy pilnie uczest-

niczą w zajęciach które trwają od 26 
września. Do tej pory odbyły się warsz-
taty komputerowe, które prowadził 
pan Lesław Micał, garncarskie – pod 
kierunkiem pani Anity Bloch oraz za-
jęcia nordic walking prowadzone przez 
pana Łukasza Godka. Zajęcia odby-
wają się w Boguchwale, Racławówce  
i Niechobrzu.

Uczestnicy są zadowoleni z tej for-
my spędzenia czasu o czym świadczą 
uśmiechy i 100% frekwencja. Senio-
rzy-uczestnicy projektu w tym tygodniu 
uzyskali pierwsze wpisy do indeksu.

Operacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projek-
tów, tj. operacji, które nie odpowiada-
ją warunkom przyznania pomocy w ra-
mach działań Osi 3 ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej osi, objętego 
PROW 2007-2013.

Ilona Bączalska, Ewa Śliwa
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W piątek 7 listopada 2014 r. w nowo 
odremontowanej siedzibie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Boguchwale 
odbyło się niecodzienne spotkanie ph. 
Pamięć o przeszłości podsumowują-
ce projekt warsztatów historycznych 
pod tą samą nazwą, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla ma-
łych projektów, tj. operacji, które 
nie odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działań Osi 3 
ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 
– 2013. Mury Rezydencji Literac-
kiej tego wieczoru niemal pękały  
w szwach. Gospodarzami spotka-
nia byli pełniący rolę konferansjera 
animator kultury Czesław Drąg, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Boguchwale Ewa Śliwa oraz głów-
ny koordynator projektu Pamięć  
o przeszłości, archeolog i kulturo-
znawca Ilona Bączalska. 

W ramach wspomnianego projek-
tu  w marcu i maju 2014 r. zorga-
nizowano warsztaty historyczno-re-
gionalne, podczas których uczniowie 
szkół gimnazjalnych z Gminy Bo-
guchwała przeprowadzili wywiady 
z pamiętającymi II wojnę światową 
mieszkańcami takich miejscowości 
jak m.in. Boguchwała, Racławów-
ka, Kielanówka, Lutoryż, Nosówka, 
Mogielnica, Wola Zgłobieńska, Nie-
chobrz. Warsztaty przeprowadzone 
zostały przez Ilonę Bączalską oraz 
Bogdana Dziedzica, radnego, na-
uczyciela, historyka i regionalistę. 

Zebrany w ten sposób mate-
riał, mianowicie trzydzieści sześć 
rozmów, wydano w publikacji pt. 
Świadkowie historii, którą na począt-
ku piątkowego spotkania przybliżyła 
Ilona Bączalska. Sporo spośród re-
spondentów, których wspomnienia 

Spotkanie Pamięć o przeszłości  
w Rezydencji Literackiej w Boguchwale

zawarto w tej wyjątkowej książce, 
w okresie wojny i okupacji miało 
po kilka lub kilkanaście lat. Zdarza-
ją się również relacje mieszkańców 
Gminy Boguchwała, którzy w chwili 
wybuchu wojny byli już dorośli. Na 
szczególną uwagę zasługuje wywiad 
z Władysławem Habą, który w chwili 
jego przeprowadzania miał skończo-
ne 100 lat. Ilona Bączalska odczytała 
również chwytający za serce wiersz 
Zuzanny Rak pt. Kromka chleba. Po 
zapoznaniu zgromadzonych gości  
z najnowszą publikacją dyrektor Ewa 
Śliwa zaprezentowała nową stronę 
internetową pn. Regionalna Izba Pa-
mięci o Przeszłości. Utworzenie tejże 
strony było również uwzględnione  
w projekcie. 

Następnie ogłoszono wyniki na-
leżącego do projektu konkursu pn. 
Śladami historii i pani dyrektor wrę-
czyła je laureatom. Zadanie konkur-
sowe polegało na tym, by zestawić 
ze sobą dwie fotografie: jedną archi-
walną, drugą współczesną, zrobioną 
własnoręcznie. Nadesłano trzydzieści 
prac (a zatem sześćdziesiąt zdjęć), 
które przypisano do trzech różnych 
grup wiekowych oraz kategorii: za-
bytki, krajobraz, ludzie, pasje, oso-
bowości, tradycje i kultura. Prace 
ukazywały nieuchronność upływają-
cego czasu i zmieniający się na prze-
strzeni lat świat. Każda praca była 
jedyna w swoim rodzaju. Przed ko-
misją konkursową, w której składzie 
znaleźli się pracownicy Rezydencji 
Literackiej w Boguchwale: Ilona Bą-
czalska i Irena Jakubiec oraz repre-

zentant Urzę-
du Miejskiego 
w Boguchwale 
Tomasz Si-
tek, stanęło 
bardzo trud-
ne zadanie. 
Ostatecznie 
laureatkami 

konkursu zostały Wiktoria Bednarska 
z Boguchwały (I miejsce, praca Pięk-
ni i młodzi oraz już tylko młodzi, Ża-
neta Kicińska z Woli Zgłobieńskiej (II 
miejsce, praca Pomnik na Ścieżkach 
w Woli Zgłobieńskiej wczoraj i dziś) 
oraz Agata Gajdek z Boguchwały (III 
miejsce, praca Na rzeźbionej ławce). 
Przyznano również trzy wyróżnienia 
dla Mariusza Konkola z Racławów-
ki (I wyróżnienie, praca Racławów-
czanka w koralach, Andżeliki Bar  
z Woli Zgłobieńskiej (II wyróżnienie, 
praca Kościół pw. Św. Andrzeja Apo-
stoła w Zgłobniu) oraz Patrycji Mu-
siałek z Lutoryża (III wyróżnienie, 
praca Stara plebania).

W trakcie spotkania zabrała głos 
regionalistka z Nosówki Stefania 
Buda, która przeżyła II wojnę świa-
tową. W pamięć zapadły szczególnie 
jej słowa o tym, że niemieccy żoł-
nierze byli tak samo nieszczęśliwi 
jak nasi. - Wojny prowadzili i prowa-
dzą politycy. Oni posyłają zwykłych 
ludzi na front, ale sami nie walczą. 
II wojna światowa była tragedią za-
równo dla Polaków, jak i dla Niem-
ców - podsumowała. Wypowiedzieli 
się także pasjonat historii Zdzisław 
Domino, który zachęcał do zbierania 
regionaliów oraz dzielenia się infor-
macjami oraz wspomniany przeze 
mnie już wcześniej Bogdan Dziedzic 
przybyły do Literackiej Rezydencji - 
jak sam powiedział - nie jako radny, 
ale jako regionalista, nauczyciel hi-
storii i jej pasjonat.

Pomiędzy prezentacjami i wy-
powiedziami uzdolniona muzycz-

nie młodzież zagrała i zaśpiewała 
idealnie dobrane do okazji polskie 
piosenki. Interpretacje zaprezen-
towane przez Karola Wnęka z Lut-
czy, Izabelę Hart z Wysokiej Strzy-
żowskiej oraz Adriannę Król ze 
Strzyżowa, uczniów Liceum Ogól-
nokształcącego w Boguchwale, do-
skonale wpisały się w klimat tego 
wyjątkowego wydarzenia. Warto tu 
wspomnieć choćby o takich utwo-
rach jak Biały krzyż Krzysztofa 

Klenczona, Mury Jacka Kaczmarskie-
go czy Zegarmistrz Światła Tadeusza 
Woźniaka. 

Po spotkaniu na wszystkich gości 
czekał smaczny poczęstunek. Można 
było również obejrzeć nagrodzone  
w konkursie fotograficznym prace 
oraz zwiedzić Rezydencję Literacką.

Dorota Partyka 
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W dniach 27-28 września na stadio-
nie IzoArena w Boguchwale odbyły 
się 78. Mistrzostwa Polski Seniorów  
w Łucznictwie. Dwudniowy Turniej 
zgromadził ponad 120 zawodników  
z całej Polski, m.in. z Warszawy, Kielc, 
Legnicy, Łodzi, Radomia, Poznania, 
Gdańska, Lublina i Gorzowa.

Pierwsi zawodnicy pojawili się  
w Boguchwale już w piątek. Prób-
ne strzelania pokazały, iż zawody 
będą obfitowały w wyrównaną walkę  
i duże emocje. Uroczystego otwar-
cia Mistrzostw dokonali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka oraz 
wiceprezes ds. organizacyjnych Pol-
skiego Związku Łuczniczego Krzysz-
tof Karoń.

W pierwszy dzień Turnieju odbyły 
się m.in. konkurencje drużynowe ko-
biet i mężczyzn, a także miksty czyli 
zmagania zespołów mieszanych. Ry-
walizacja odbyła się także wśród pa-
rałuczników, którym medale i nagro-
dy wręczyli prezes Polskiego Związku 

Łuczniczego Zdzisław Kozłowski oraz 
zastępca burmistrza Piotr Klimczak.

Drugi dzień zawodów na IzoArenie 
przywitał uczestników dobrą pogodą. 
Finały konkurencji łuczniczych dostar-
czyły wiele emocji, o czym świadczą 
zbliżone wyniki oraz miejsca ex aequo. 
Aż z 5 medalami do Zgierza powróciła 
zdobywczyni Pucharu Świata z 2008 
roku Justyna Mospinek-Kluz. Mistrzem 
Polski w łuku klasycznym mężczyzn 
został 21-letni reprezentant Sto-
warzyszenia „Łuczniczy Marymont” 
Kacper Sierakowski. Stowarzyszenie  
z Warszawy zdominowało Turniej zdo-
bywając medale zarówno indywidual-
nie, jak i w mikstach i drużynach. 

W łukach bloczkowych tytuły Mi-
strzów Polski zdobyli Katarzyna Sza-
łańska z Legnicy i Ryszard Zygmunt 
z Jeleniej Góry. W „bloczkach” naj-
więcej medali zdobyli zawodnicy OSŁ 
Strzelec Legnica. Medale, pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy wręczyli bur-
mistrz Wiesław Dronka, prezes Zdzi-
sław Kozłowski oraz przedstawiciele 
Polskiego Związku Łuczniczego.

78. Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Łucznictwie w Boguchwale zostały 
zorganizowane w ramach współpracy 
Gminy Boguchwała z Polskim Związ-
kiem Łuczniczym oraz Podkarpackim 
Okręgowym Związkiem Łuczniczym. 
Puchary oraz medale zostały ufundo-
wane przez Burmistrza Boguchwały.

Organizatorzy pragną podziękować 
Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradz-
twa Rolniczego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguchwale oraz uczniom 
Gimnazjum w Boguchwale za pomoc 
w organizacji Mistrzostw.

Mistrzowskie strzelanie  
NA IzoArenie

Sport



Laureaci konkursu 
,,Szlakiem historii’’

I  NAGRODA Wiktoria Bednarska – Boguchwała „Piękni i młodzi oraz już tylko młodzi”

II  NAGRODA 
Żaneta Kicińska  
– Wola Zgłobieńska  
„Pomnik na Ścieżkach 
w Woli Zgłobieńskiej,  
wczoraj i dziś”

III  NAGRODA Agata Gajdek – Boguchwała „Na rzeźbionej ławce”
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III  WYRÓŻNIENIE Patrycja Musiałek – Lutoryż 
„Stara plebania”

Laureaci konkursu 
,,Szlakiem historii’’

I  WYRÓŻNIENIE
Mariusz Konkol  
– Racławówka
„Racławówczanka  
w kolorach”

II  WYRÓŻNIENIE
Andżelika Bar 
– Wola Zgłobieńska
„Kościół pw. 
św. Andrzeja Apostoła 
w Zgłobniu”


