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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 wielobranżowy M. Gubernat
(ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” - J. Bogusz
10. Sklep Juropol

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Lib
2. Lokalny Ośrodek Kultury
3. Sklep nr 3 (GS)
4. 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)

Gdzie można  
otrzymać bezpłatnie  
„Wiadomości Boguchwalskie”

5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury

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
4. Sklep p. Dominika Książek

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 Biblio-
teka Publiczna w Boguchwale oraz wszystkie 
jej filie na terenie Gminy Boguchwała

GS - placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale
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Wiadomości samorządowe
Kalendarz Burmistrza       • 

Relacja z LV i LVI sesji Rady Miejskiej  • 
w Boguchwale   

Ośrodki Kultury w Racławówce  • 
i w Lutoryżu otwarte        

Darmowa komunikacja MKS  • 
na terenie Gminy Boguchwała 

Termin składania wniosków  • 
w ramach inicjatywy lokalnej    

Rozpoczęły się prace przy budowie  • 
chodnika w Mogielnicy   

200 zestawów komputerowych  • 
dla wykluczonych cyfrowo.  
Podpisano umowę z wykonawcą

Budżet obywatelski• 

Matura na 100%    • 

Informacje
Poszukujemy dokumentów o ofiarach • 
wojny

Kronika
Jubileusz Pana Władysława Haby  • 
z Lutoryża
Kapliczki w Niechobrzu – cd•  

Warto wiedzieć
Piknik z Bankiem Spółdzielczym  • 
w Niechobrzu 

Kultura
V Jarmark Folklorystyczny w Niechobrzu• 

X Ogólnopolski Plener Malarski  • 
– Boguchwała 2014 

Kalendarz imprez• 

Zespoły ludowe i chóry na koncertowym • 
szlaku 

Sport
Inauguracja sezonu na IzoArenie• 

Mogielnica „gromi” Hermanową• 

Perypetie „boguchwalskich” załóg podczas • 
Rajdu Rzeszowskiego 

„Jedność” zdobywcą Pucharu Burmistrza • 
Boguchwały
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Z Kalendarza 
Burmistrza...
23.06 - spotkanie w ramach au-

dytu ISO

24.06 - posiedzenie Zarządu Aglo-
meracji Rzeszowskiej

25.06 - spotkanie w ramach 
Związku Gmin Podkar-
packa Komunikacja Sa-
mochodowa

25.06 - spotkanie w przedsię-
biorcami z terenu gminy 
dot. promocji  i rozwoju 
przedsiębiorczości

27.06 - Jubileusz 75-lecia firmy 
ZPE ZAPEL S.A.

28.06-29.06 - „Dni Otwartych 
Drzwi” Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego

30.06 - spotkanie w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego

01.07 - spotkanie z zastępcą dy-
rektora ds. zarządzania 
drogami i mostami Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Rzeszowie

01.07 - spotkanie w Urzędzie Mia-
sta w Jaśle dot. wymia-
ny doświadczeń w sferze 
rozwoju obiektów rekre-
acyjnych

03.07 - spotkanie ze Starostą 
Rzeszowskim

05.07 - Piknik Rodzinny w Zarze-
czu

06.07 - uroczyste otwarcie 
Domu Ludowego w Ra-
cławówce

07.07 - spotkanie z prezesem To-
warzystwa Budownictwa 
Społecznego w Bogu-
chwale oraz prezesem 
spółki GOKOM

09.07 - LV Sesja Rady Miejskiej  
w Boguchwale

25.07 - posiedzenie Rady Lokalnej 
Grupy Działania „Trygon - 
Rozwój i Innowacja”

27.07 - Jarmark Folklorystyczny  
w Niechobrzu

28.07 - spotkanie z delegacją 
ukraińskiego miasta Tro-
ścianiec

30.07 - spotkanie w ramach Związ-
ku Gmin Podkarpacka Ko-
munikacja Samochodowa

31.07 - spotkanie dot. Miejscowe-
go Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego „Kiela-
nówka”

02.08 - spotkanie z członkami 
Związku Emerytów i Renci-
stów Gminy Boguchwała

03.08 - uroczyste otwarcie Ośrodka 
Kultury i Remizy w Lutory-
żu

07.08 - posiedzenie Zgromadzenia 
ZG PKS

08.08 - podpisanie aktu notarialne-
go dot. przejęcia na rzecz 
gminy stadionu IzoArena  
w Boguchwale

08.08 - posiedzenie Rady Lokalnej 
Grupy Działania „Trygon - 
Rozwój i Innowacja”

10.08 - inauguracja sezonu III ligi  
w piłce nożnej na IzoAre-
nie

11.08 - spotkanie z członkami OSP 
Racławówka

11.08 - spotkanie z przedstawiciela-
mi Podkarpackiego Okręgo-
wego Związku Łuczniczego 
dot. organizacji Mistrzo-
stwa Polski w Łucznictwie

12.08 - spotkanie z uczestnikami  
X Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego Boguchwała 
2014

13.08 - spotkanie z prezesem Stowa-
rzyszenia Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała

14.08 - LVI Sesja Rady Miejskiej 
w Boguchwale

15.08 - Dożynki Gminne w No-
sówce

19.08 - spotkanie z prezesem 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Geodeci”

20.08 - spotkanie z dyrektorem 
Departamentu Progra-
mów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego w Rze-
szowie

21.08 - spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Władysła-
wem Ortylem dot. Zin-
tegrowanych Inwestycji  
Terytorialnych

22.08 - spotkanie w Urzędzie 
Marszałkowskim dot. 
Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

24.08 - inauguracja sezonu pił-
karskiego na stadionie 
w Mogielnicy. Wręczenie 
nagród za awans Gromu  
do wyższej klasy roz-
grywkowej

26.08 - spotkanie z dyrektorami 
placówek oświatowych  
z terenu gminy

27.08 - spotkanie w ZG PKS

28.08 - spotkanie z prezesem To-
warzystwa Budownictwa 
Społecznego w Bogu-
chwale oraz prezesem 
spółki GOKOM

29.08 - udział w konferencji  
w ramach posiedzenia 
Regionalnego Forum Te-
rytorialnego dotyczące 
projektu „Stanowiska 
negocjacyjnego do Kon-
traktu Terytorialnego dla 
województwa podkar-
packiego”

2-4.09 - udział w XXIV Forum 
Ekonomicznym w Kry-
nicy
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Relacja 
z sesji
LV sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się w dniu 9 lipca 
2014 roku. W trakcie posiedzenia 
podjęto  uchwały w sprawie:

Zmian w budżecie,1. 
Zmian w wieloletniej prognozie 2. 
finansowej,
Udzielenia pomocy finansowej 3. 
dla Powiatu Rzeszowskiego.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami 

Rada podjęła uchwalę o zwiększeniu 
planu dochodów i planu wydatków 
związanych z realizacją projektu pn. 
„Kompleksowe uzbrojenie i przy-
gotowanie terenu inwestycyjnego 
w Boguchwale”, zwiększeniu planu 
dochodów i wydatków związanych 
z realizacją projektu pn. „Termo-
modernizacja budynku użyteczno-
ści publicznej w Niechobrzu”, oraz  
o zwiększenie planu wydatków prze-
znaczonego na poszerzenie zakresu 
robót w ramach zadania „Budowa 
miejskiego rynku na terenie byłego 
gospodarstwa rolnego” o budowę 
fontanny.

Ponadto Rada postanowiła, że  
w związku z planowanym zawarciem 
porozumienia z Powiatem Rzeszow-
skim o wspólnej realizacji zadania 
„Wykonanie chodnika przy drodze 
powiatowej nr 1391R w Nosówce” 
zostanie przekazana dotacja dla po-
wiatu w kwocie 100 000 zł.

LVI sesja Rady Miejskiej w Bogu-
chwale odbyła się w dniu 14 sierpnia 
2014 roku. W trakcie posiedzenia 
podjęto  uchwały w sprawie:

Zmiany budżetu na 2014 rok,1. 
Zmiany wieloletniej prognozy  2. 
finansowej,
Emisji obligacji,3. 
Podwyższenia kapitału zakłado-4. 
wego GOKOM sp. z o.o. w Bogu-
chwale,
Uchwalenia zmiany studium 5. 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Boguchwała,
Uchwalenia zmiany miejscowego 6. 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Boguchwała Koreja 
III,
Uchwalenia miejscowego planu 7. 
zagospodarowania gminy Bo-
guchwała w miejscowości Nie-
chobrz,
Przeznaczenia do sprzedaży nie-8. 
ruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Boguchwała,
Wyrażenia zgody na ustanowie-9. 
nie służebności.

Nowy Dom Ludowy  
w Racławówce
Po wielu latach starań, w niedzielne 
popołudnie 6 lipca, lokalnej społecz-
ności oraz strażakom z Racławówki 
przekazany został nowy budynek,  
w którym swoją siedzibę znalazły 
ośrodek kultury i remiza strażacka.

Przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Wiesław Dronka, sołtys Ra-
cławówki Piotr Bednarski oraz pro-
boszcz parafii w Zabierzowie ks. mgr 
Ryszard Kołodziej, a zgromadzeni 
goście oraz mieszkańcy mogli zwie-
dzić wnętrze budynku.

Jednym z akcentów uroczystości 
było odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ku czci założyciela i wieloletniego pre-
zesa Straży Ogniowej w Racławówce 
- ks. kan. Marcelego Sochańskiego. 
Prezes ZG OSP Kazimierz Siorek oraz 
prezes Zarządu OSP Racławówka  
w swoich przemówieniach podzięko-
wali władzom samorządowym gminy 
oraz wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do budowy obiektu. Część 

oficjalną zakończyło wręczenie me-
dali i odznaczeń członkom OSP Ra-
cławówka, w tym młodym strażakom 
- zwycięzcom VIII Wojewódzkich Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych.

Koszt budowy nowego obiektu 
w Racławówce to 1,6 mln zł. Część 
środków w kwocie 500 tys. zł została 
pozyskana przez gminę Boguchwała 
z Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Wykonawcą prac 
budowlanych była Firma Remonto-
wo-Budowlana Ryszard Rembisz. 
Budowany od podstaw obiekt posia-
da powierzchnię użytkową 606 m², 
przy powierzchni całkowitej 923 m². 
Dla strażaków przewidziano garaże, 
szatnię oraz salę spotkań. Lokalny 
Ośrodek Kultury, organizacje spo-
łeczne w tym Koło Gospodyń oraz 
mieszkańcy sołectwa będą mogli 
korzystać z sali wielofunkcyjnej, za-
plecza kuchennego, a także sal za-
jęciowych. Przy budynku powstał 
parking.

Ciąg dalszy str. 6

Ośrodki kultury  
w Racławówce i Lutoryżu 
otwarte
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Kazimierza Grenia pamiątkowe odzna-
czenia oraz okolicznościową paterę.

Koszt modernizacji i rozbudowy 
obiektu to 1,7 mln zł. Część środków 
w kwocie 460 tys. zł zostaa pozyskana 
przez gminę Boguchwała z Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Wykonawcą prac budowlanych 
była Firma Budowlano-Handlowa RAK 
Spółka Jawna. 

Powierzchnia dobudowywanej część 
użytkowej to 453 m2. W nowym budyn-
ku znalazły się: garaż OSP, świetlica, 
szatnia, kuchnia oraz sala taneczna. Na 
terenie Ośrodka powstał parking oraz 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
Przy budynku zainstalowano altanę 
przeznaczoną na organizację imprez 
plenerowych. W istniejącym budynku 
wykonano izolację cieplną i przeciwwil-
gociową, remont posadzek, wymianę 
instalacji elektrycznej, częściowo nowe 
tynki oraz malowanie. Ponadto zaku-
piono nowy sprzęt kuchenny.

Darmowa 
komunikacja 
MKS na terenie 
gminy 
Boguchwała
Decyzją Związku Gmin Podkar-
packa Komunikacja Samochodo-
wa już od 7 września mieszkańcy 
naszej gminy oraz gmin: Trze-
bownisko, Głogów Małopolski, 
Chmielnik i Czarna będą mogli za 
darmo korzystać z autobusów MKS  
w przejazdach na terenie gminy.

W gminie Boguchwała mieszkańcy 
będą mogli za darmo jeździć „żółty-
mi” autobusami na linii 223, 203, 228 
w granicach administracyjnych gminy 
Boguchwała. Warunkiem korzystania 
z bezpłatnej komunikacji jest wyro-
bienie elektronicznej karty za 15 zło-
tych. Będzie ona wydawana wyłącz-
nie mieszkańcom gminy Boguchwała. 
Karta będzie działała jak bilet, pasa-
żer po wejściu do autobusu będzie 
musiał ją zeskanować identycznie jak 
bilet miesięczny, co pozwoli na odno-
towanie bezpłatnego przejazdu. Kar-
tę będzie można wyrobić w kasach 
Dworca Głównego PKS w Rzeszowie. 
Do wystawienia biletu niezbędne jest 
posiadanie dokumentu potwierdzają-
cego adres zamieszkania na terenie 
gminy Boguchwała oraz zdjęcie.

Zdaniem zastępcy burmistrza Pio-
tra Klimczaka: „darmowa komunika-
cja MKS na terenie gminy w znacznym 
stopniu ułatwi naszym mieszkańcom 
dostęp do szkół, przedszkoli, ośrodków 
zdrowia, instytucji kultury, kościo-
łów, obiektów sportowych, sklepów, 
punktów usługowych i miejsc pracy. 
Wszyscy będziemy bardziej mobilni  
i łatwiej będzie nam korzystać z usług 
publicznych i komercyjnych oferowa-
nych w różnych miejscach gminy. 
To również realna pomoc dla rodzin  
z naszej gminy dla których wydatki 
na transport publiczny stanowią waż-
ną część domowych budżetów”.

Zmodernizowany Ośrodek 
Kultury w Lutoryżu
3 sierpnia w Lutoryżu odbyły się 
uroczystości związane z otwarciem 
zmodernizowanego Ośrodka Kultury 
oraz remizy strażackiej.

Wśród zaproszonych gości na uro-
czystości pojawili się m.in. Poseł do 
Parlamentu Europejskiego Stanisław 
Ożóg, Starosta Rzeszowski Józef Jo-
dłowski, radni powiatu rzeszowskiego, 
przedstawiciele władz samorządowych 
gminy na czele z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Bogdanem Dziedzi-
cem i Burmistrzem Boguchwały Wie-
sławem Dronką oraz przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej.

Przecięcia wstęgi dokonali Bur-
mistrz Wiesław Dronka, Starosta Jó-
zef Jodłowski, sołtys Lutoryża Maria 
Uberman, prezes Zarządu OSP Luto-
ryż Adam Baran. Podczas uroczysto-
ści wręczono medale i odznaczenia 
strażackie.

Podczas uroczystości swój jubi-
leusz świętował także Ludowy Klub 
Sportowy Płomyk Lutoryż. Z okazji 
20-lecia klubu Burmistrz Boguchwały 
złożył gratulacje i życzenia sporto-
wych sukcesów. Ponadto działacze, 
byli piłkarze Płomyka oraz wszyscy, 
którzy przyczynili się do rozwoju fut-
bolu w Lutoryżu otrzymali od prezesa 
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
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Nowy 
chodnik

Rozpoczęły się prace zwią-
zane z budową chodnika w Mo-
gielnicy i Boguchwale (ul. Polna) 
realizowane w ramach projektu 
„Poprawa poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu i pieszych na drodze 
powiatowej 1407R Niechobrz-
Mogielnica-Boguchwała”.

Projekt przewiduje budowę ponad 
1,8 km chodnika. Ponadto wykonane 
zostaną pobocza, przebudowane od-
wodnienia drogi, zjazdy oraz wbudo-
wane urządzenia bezpieczeństwa ru-
chu. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec września bieżą-
cego roku.

Łączna wartość robót to 964 
423 zł. Ponad 482 tys. zł pochodzi 
z „Narodowego programu przebudo-
wy dróg lokalnych”. Pozostała część 
została wydatkowana z budżetu po-
wiatu rzeszowskiego oraz gminy Bo-
guchwały, które w ramach porozu-
mienia rozdzieliły koszty solidarnie 
po 50%.

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

Zgodnie z podpisaną umową terminy 
realizacji poszczególnych etapów są 
następujące:

I etap: Zakup i dostawa sprzętu 
komputerowego i drukarek dla go-
spodarstw domowych oraz jednostek 
podległych, oraz zakup i dostawa 
sprzętu sieciowego wraz z moder-
nizacją instalacji sieciowych termin 
zakończenia realizacji - do 90 dni od 
dnia podpisania umowy.

II etap: Organizacja i przepro-
wadzenie szkoleń w zakresie obsługi 
komputera, termin zakończenia reali-
zacji  II etapu - do 90 dni od dnia 
podpisania umowy.

III etap:
a) świadczenie usług serwisowa-

nia (sieci oraz sprzętu komputerowe-
go) w okresie realizacji projektu tj. 
od dnia zakończenia realizacji etapu 
I i II do dnia 30.12.2015 r.

b) modernizacja sprzętu kom-
puterowego dla gospodarstw do-
mowych oraz jednostek podległych, 
obejmującą zmiany w zakresie kon-
figuracji sprzętowej oraz aktualizację 
oprogramowania - termin zakończe-
nia realizacji w okresie IV kwartału 
2015 r. jednak nie później niż do dnia 
23.12.2015 r.

200 nowych zestawów komputerowych 

Projekt „Wyrównywanie szans miesz-
kańców Gminy Boguchwała oraz prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 
realizowany jest przez gminę Boguchwa-
ła. Jego celem jest zapewnienie sprzętu 
komputerowego i dostępu do internetu 
osobom zagrożonych wykluczeniem cy-
frowym w szczególności ze względu na 
trudną sytuację materialną (w tym dzie-
ci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami 
w nauce), niepełnosprawność itp. Osoby 
takie zostały wybrane na podstawie zło-
żonych wniosków o przyznanie bezpłat-
nego komputera wraz z oprogramowa-
niem i dostępem do internetu spośród 
mieszkańców gminy przez powołaną  
w tym celu komisję rekrutacyjną.

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 w pro-
cedurze konkursowej.

Zakres rzeczowy projektu obej-
muje m.in.:

zakup 200 szt. zestawów kom-• 
puterowych z oprogramowaniem 
dla gospodarstw domowych wyty-
powanych do projektu wraz z ich 
instalacją, konfiguracją, serwisem 
i ubezpieczeniem oraz zapewnie-
niem dostępu do sieci Internet,
przeprowadzenie szkoleń w zakre-• 
sie obsługi komputera, korzysta-
nia z Internetu, podstaw obsługi 
programów biurowych i z innych 
umiejętności niezbędnych do wła-
ściwego wykorzystywania przeka-
zanego sprzętu,
doposażenie 12 placówek oświato-• 
wych w gminie w 160 komputerów.

14 lipca br. Zastępca Burmistrza Piotr Klimczak podpisał w imieniu 
samorządu umowę z wybraną w przetargu firmą SUNTAR Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Tarnowie, dotyczącą dostawy sprzętu komputerowego, 
urządzeń sieci teleinformatycznych, modernizacji instalacji sieci kom-
puterowych LAN oraz realizacji szkoleń komputerowych w ramach pro-
jektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Termin składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
30 września b.r. upływa termin składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Grupę inicjatywną może stanowić minimum 8 osób fizycznych, mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy 
Boguchwała, bądź organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), mające sie-
dzibę na terenie Gminy Boguchwała. Elementy, które powinien zawierać wniosek, a także tryb i kryteria jego oceny 
określone są w uchwale Nr XXXII/370/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W ubiegłym roku z inicjatywy lokalnej skorzystali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce, którzy 
pozyskali z budżetu gminny 24 081 zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego oraz sprzęt do działań poszu-
kiwawczo-ratowniczych. Całkowita wartość projektu to 51 860 zł. Wkład własny jaki musieli wnieść wnioskodawcy 
wyniósł 7 799 zł. Pozostałe środki w wysokości 20 000 zł zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zachęcamy mieszkańców i organizacje społeczne do zgłaszania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki 
niej można zrealizować wiele potrzeb lokalnej społeczności.
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Wprowadzenie budżetu obywatelskie-
go lub inaczej partycypacyjnego na 
terenie gminy Boguchwała należy ro-
zumieć jako formę konsultacji społecz-
nych w sprawie przeznaczenia części 
wydatków z ogólnego budżetu gminy 
Boguchwała na wskazane przez miesz-
kańców propozycje zadań o charakterze 
lokalnym, które mieszczą się w kom-
petencji gminy. Wprowadzanie budże-
tu obywatelskiego oparte jest na dia-
logu mieszkańców z władzami miasta. 
Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają 
możliwość aktywnego uczestnictwa  
w rozwoju swoich miejscowości oraz ca-
łej gminy. To społeczność lokalna zade-
cyduje o przeznaczeniu części budżetu 
danego sołectwa na projekty zgłoszo-
ne przez samych mieszkańców. Chodzi  
o włączenie obywateli do współrządze-
nia i współdecydowania o rozwoju gmi-
ny - w jakim kierunku nasza gmina ma 
się rozwijać, na jakie akcenty powinno 
się postawić, czy to ma być remont uli-
cy, czy może budowa ścieżek rowero-
wych albo placów zabaw. 

Sukces ubiegłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Boguchwa-
ła, a także głosy sygnalizowane przez 
mieszkańców sołectw, sprawiły iż  
w tym roku takie głosowania odbędzie 
się również w pozostałych miejscowo-
ściach naszej gminy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Boguchwała zostanie zrealizo-
wanych 3 zadania z największą liczbą 
punktów spośród wszystkich  wybra-
nych w głosowaniu, ponadto zrealizo-
wane zostaną zadania, które w kolej-
ności uzyskały najwyższą punktację 
zgodnie z załączoną tabelą.

Wartość danego zadania nie 
może przekroczyć kwoty 50 000 
zł. Zasady zgłaszania zadań i procedu-
ry ich wyboru określa Zarządzenie nr 
125/2014 Burmistrza Boguchwały.

W ubiegłym roku mieszkańcy miasta Boguchwała po raz pierwszy mo-
gli bezpośrednio współdecydować o wydatkach inwestycyjnych z bu-
dżetu gminy. W roku bieżącym wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli 
zgłaszać i głosować na zadania realizowane w ramach budżetu obywa-
telskiego na obszarze swoich miejscowości. Propozycje zadań można 
zgłaszać od 15 września.

MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ ZADAŃ
Boguchwała 3
Kielanówka 1

Lutoryż 1
Mogielnica 1
Niechobrz 2
Nosówka 1

Racławówka 1
Wola Zgłobieńska 1

Zarzecze 1
Zgłobień 1

PULA BUDŻETU WARTOŚĆ 
ZADANIA

800 000 zł do 50 000 zł

Jak będzie wyglądała procedu-
ra pracy na budżetem obywatel-
skim?

Procedura wyłonienia zadań do re-
alizacji w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Boguchwała na rok 2015 
została podzielona na cztery etapy:
a) zbieranie propozycji mieszkańców 

poprzez Wnioski,
b) utworzenie listy zadań, wyłonionych 

przez Zespół ds. Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Boguchwała z wnio-
sków zgłoszonych przez mieszkań-
ców, 

c) głosowanie mieszkańców poprzez 
wypełnienie Ankiety, 

d) ogłoszenie zadań do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Gmi-
ny Boguchwała na 2015 r.

Jak zgłosić propozycję?
Propozycje zadań do realizacji  

w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Gminy Boguchwała może zgło-
sić każdy mieszkaniec Gminy, któ-
ry ukończył 18 lat i posiada stałe 
zameldowanie na terenie Gminy 
Boguchwała. PROPOZYCJE MOŻNA 
ZGŁASZAĆ OD 15 DO 29 WRZEŚNIA 
2014 ROKU.

Propozycje zadań do Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok można 
zgłaszać w formie papierowej za po-
średnictwem wniosku zgłoszeniowe-
go drogą pocztową na adres: Urząd 
Miejski w Boguchwale, ul. Doktora 
Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwa-
ła z dopiskiem „Budżet Obywatel-

ski 2015” lub bezpośrednio w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  
w Boguchwale, a także drogą elek-
troniczną wysyłając mail na adres:  
um@boguchwala.pl.

Zgłoszenie propozycji zadania do 
Budżetu Obywatelskiego dokonuje 
się na formularzu zgłoszeniowym. 
Wniosek winien zawierać: nazwę za-
dania, lokalizację zadania (dopuszcza 
się lokalizację zadania w dwóch lub 
więcej miejscowościach), szacunko-
wy koszt zadania, opis i uzasadnienie 
zadania, Wnioskodawcę, kontakt do 
Wnioskodawcy.

Nie będą uwzględniane propozy-
cje zadań zgłoszone w innej formie 
niż na formularzu zgłoszeniowym  lub 
po terminie.

Kolejny krok
Złożone wnioski zostaną poddane 

weryfikacji przez powołany przez Bur-
mistrza Boguchwały Zespół ds. Budże-
tu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 
pod względem formalno-prawnym:
a) zgodność propozycji z ustawą o sa-

morządzie gminnym w zakresie re-
alizacji zadań własnych gminy,

b) zgodność z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego,

c) zgodność z ustawą o finansach pu-
blicznych,

d) zgodność z założeniami projektów 
realizowanych ze środków zewnętrz-
nych,

e) możliwości technicznych realizacji 
zadania,

f) faktycznej wysokości kosztów reali-
zacji zadania, która nie może prze-
kroczyć kwoty 50 000 zł na jedno 
zadanie.
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

Gminy Boguchwała sporządzi listę do gło-
sowania dla mieszkańców Gminy Bogu-
chwała. Pod głosowanie poddane zostaną 
tylko te wnioski, które przejdą procedurę 
weryfikacji formalno-prawnej.

Głosowanie mieszkańców poprzez 
wypełnienie Ankiety

Ankiety z zakwalifikowanymi zada-
niami do głosowania zostaną przedsta-
wione mieszkańcom na stronie interne-
towej www.boguchwala.pl, na tablicach 
ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Boguchwale. 

Ustalenie wyników polega na zsu-
mowaniu głosów oddanych na każdą  
z propozycji zadań zgłoszonych do Bu-
dżetu Obywatelskiego. Do realizacji 
rekomendowane będą zadania, któ-
re uzyskały największa liczbę głosów, 
aż do wyczerpania środków, tj. kwoty 
przeznaczonej do realizacji w danej 
miejscowości w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Boguchwała.

Zadania wybrane w głosowaniu do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Bo-
guchwała zostaną uwzględnione przez 
Burmistrza Boguchwały w projekcie 
budżetu gminy na rok 2015 i przedsta-
wione do uchwalenia przez Radę Miej-
ską w Boguchwale. 

Zachęcamy mieszkańców Gminy 
Boguchwała do aktywnego włączenia 
się w prace nad budżetem obywatel-
skim miasta.

Budżet Obywatelski 
GMINY Boguchwała 2015 
- od 15 września nabór wniosków
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Poszukujemy dokumentów  
i informacji o ofiarach wojny
W przyszłym roku będziemy odchodzić 70 rocznicę 
zakończenia II wojny światowej, wojny która zosta-
ła uznana za największą tragedię XX wieku. Pomimo 
upływu lat, wiele rodzin nie doczekało się na wskaza-
nie miejsca pochówku ich krewnych. Mając na uwadze 
naszą przeszłość przybliżamy tablicę pamięci z ko-
ścioła parafialnego w Zabierzowie.
Z inicjatywy proboszcza parafii ks. Stanisława Rejmana,  
w 1972 roku na ścianie wschodniej tej świątyni odsłonięto tabli-
cę pamięci poświęconą parafianom, którzy oddali swoje życie dla 
Ojczyzny w latach 1939-1945. Widnieje na niej 14 nazwisk. Nie 
są to wszystkie ofiary tamtych wojennych lat, dlatego zwracamy 
się z apelem o wszelkie dodatkowe informacje dotyczące:

Edward Bosek•  ur. 4 maja 1918 roku w Nosówce, syn  
Michała i Agaty Kocur - mat na okręcie wojennym ORP „Or-
kan”, zginął 8 października 1943 roku jako jeden z 174 ma-
rynarzy, po zatopieniu okrętu. 
Edward Fura•  ur. 12 maja 1910 roku w Kielanówce, syn An-
toniego i Marii Pączek - we wrześniu 1939 roku porucznik 
17 pp., jeniec oflagu, zamordowany w listopadzie 1943 roku  
w obozie Buchenwald. 
Mateusz Dąbrowski•  ur. 24 września 1909 roku w Przyby-
szówce, syn Michała i Anny Domarskiej - zastrzelony w czasie frontu w Kielanówce 1 sierpnia 1944 roku. 
Tomasz Dziuba•  ur. 18 grudnia 1915 roku w Kielanówce, syn Stanisława i Franciszki Sołek - zastrzelony na terenie 
Staroniwy w 1943 roku.   
Bronisław Kalandyk•  ur. 31 stycznia 1910 roku w Racławówce, syn Jana i Zofii Tabaczyńskiej - jako podporucznik 
dowódca plutonu ckm 16 kołobrzeskiego pułku piechoty 6 DP, poległ 9 lutego 1945 roku w Nadarzycach na Wale 
Pomorskim
Julian Kalandyk•  ur. 3 czerwca 1922 roku w Racławówce, syn Władysława i Agaty Pisarek - aresztowany i roz-
strzelany wraz z ojcem Władysławem 30 września 1943 roku w Charzewicach. 
Władysław Kalandyk•  ur. 19 lipca 1898 roku w Racławówce, syn Andrzeja i Zofii Stawarz - rozstrzelany wraz  
z synem Julianem przez Niemców 30 września 1943 roku w Charzewicach.
Władysław Kalandyk•  ur. 18 lutego 1924 roku w Racławówce, syn Andrzeja i Anieli Madera - 17 lipca 1945 roku, 
w wieku 21 lat, zastrzelony przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Rzeszowa 
na terenie Zwięczycy.
Władysław Kidacki•  ur. 13 czerwca 1913 roku w Racławówce, syn Franciszka i Marii Busz - żołnierz kampanii wrze-
śniowej, 27 września 1939 roku wzięty do niewoli w Warszawie, jeniec w stalagu, miejsce śmierci nie znane. 
Stanisław Micał•  ur. 15 grudnia 1923 roku w Kielanówce, syn Józefa i Marii Pietraszek - wywieziony na roboty do 
Niemiec gdzie zginął. 
Jan Pieniążek•  ur. 31 sierpnia 1892 roku w Racławówce, syn Józefa i Franciszki Kalandyk - zginął od przypadkowej 
kuli nabierając przy rodzinnym domu w Nosówce wodę ze studni podczas działań frontowych 2 sierpnia 1944 roku. 
Stanisław Świder•  ur. 18 listopada 1917 roku w Ciestor (USA), syn Franciszka i Zofii Baran - mieszkaniec Nosów-
ki, aresztowany, wywieziony do obozu zagłady i tam zamordowany.
Władysław Świetlik•  ur. 8 kwietnia 1915 roku w Racławówce, syn Antoniego i Katarzyny Książek - brał udział  
w  kampanii wrześniowej w 1939 roku, zginął w Radogoszczy, pochowany na cmentarzu w Łodzi. 
ks. Jan Wiech•  ur. 1 marca 1909 roku w Nosówce, syn Michała i Marii Pietrucha - absolwent Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu w 1937 roku, wikariusz w Brzyskach, Wrzawach i Przybyszówce, aresztowany 17 czerwca 1941 
roku, wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam zamordowany 8 czerwca 1942 roku. 

Mając na celu upamiętnienie ofiar wojny, zwracamy się z apelem do każdego kto posiada informacje, dokumenty, foto-
grafie o poległych i zamordowanych w latach wojny o ich udostępnienie celem przygotowania publikacji rocznicowej. 

Kontakt: Zdzisław Domino, tel. 692 326 903 
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Kapliczki w Niechobrzu

Pan Władysław Haba urodził się  
w Lutoryżu w 1914 roku. Tam też 
spędził pierwsze lata swojego życia. 
Ponieważ pochodził z licznej rodzi-
ny, w której żyło się ciężko, a On nie 
chciał zakończyć swojej edukacji na 
poziomie podstawowym, postano-
wił wyjechać z Lutoryża. Pierwszym 
miastem do którego się udał, był 
Przemyśl. Tam zdobył zawód elek-
tryka, jednak w poszukiwaniu pracy 
wyjechał na Śląsk. Nie mogąc za-
trudnić się w swoim zawodzie, pan 
Władysław przez przypadek trafił do 
zakładu krawieckiego. Spędził w nim 
4 lata ucząc się krawiectwa, które 
okazało się jego życiowym powoła-
niem. Następnie pan Haba wyjechał 
do Gdyni, gdzie został powołany do 
wojska i trafił do jednostki stacjo-
nującej niedaleko Lwowa. Ponieważ 
był bardzo ambitnym człowiekiem, 
postanowił dalej się kształcić. Kie-
dy wybuchła II wojna światowa był 
już dowódcą plutonu liczącego około 
120 żołnierzy, z którym wyruszył do 
walki z okupantem. Broniąc ze swym 
oddziałem Fabryki Broni w Radomiu 
pan Władysław został ranny i trafił do 
niemieckiego obozu pracy w miejsco-
wości Krems nad Duna-
jem (Austria), z którego 
udało mu się uciec i wró-
cić do Polski, do Lutory-
ża. Wstąpił do AK i nadal 
walczył z okupantem aż 
do roku 1944, kiedy znów 

Okrągły jubileusz
Pana Władysława Haby 
z Lutoryża

został aresztowany, przez Sowietów  
i zesłany na Syberię. Szczęśliwie i 
tym razem udało mu się wrócić do 
domu. Wychował dwie córki, docze-
kał się wnuków i prawnuków.

Emocje malujące się na twarzy 
pana Władysława wspominającego 
czasy wojny, świadczą o tym, jak 
trudne to były dla Niego chwile. Nie 
ominęła Go bieda, głód, strach przed 
utratą zdrowia i życia w czasie oku-
pacji, a mimo to mówi o swoim ży-
ciu, że było szczęśliwe. Zapytany, co  
w życiu jest najważniejsze, nasz Jubi-
lat odpowiada krótko „zgoda i praca”. 

Pan Władysław nie żyje tylko 
przeszłością, ale doskonale orientuje 
się w sprawach bieżących, interesu-
je się sportem i polityką. Jeszcze do 
niedawna bardzo dużo czytał. Szcze-
gólnie interesowała Go geografia,  
a wiedzę którą zdobył dzięki książ-
kom, posiada do dziś.

Gratulując tak pięknego wieku, 
serdecznie życzymy Jubilatowi na-
stępnych lat życia w zdrowiu oraz 
dzielenia się z kolejnymi pokoleniami 
swoją wiedzą i mądrością życiową.                                                                                    

U.K.

26 czerwca 2014 roku mieszkaniec Lutoryża Pan Władysław Haba 
skończył 100 lat. Z tej okazji nie zabrakło oczywiście tortu oraz 
gości, którzy złożyli Jubilatowi moc życzeń, a także wysłuchali 
wspomnień z jego bogatego w różne wydarzenia życia. Mimo sę-
dziwego wieku pan Władysław ma doskonałą pamięć i dar opo-
wiadania.

Czas powstania: 1893 rok
Opis obiektu: W dolnej części 

wyryty napis: „Fundatory Jan i Ma-
ria Rokowie 1893”. Kapliczka otoczo-
na jest drzewami i ławeczkami, na 
których w maju zbierają się okolicz-
ni mieszkańcy i śpiewają majówki. 
Kapliczkę wykuto z piaskowca i po-
malowano na niebiesko. Wzniesiono 
ja na planie kwadratu. Wyraźnie za-
znacza się podział na trzy kondygna-
cje, poprzedzielane profilowanymi 
gzymsami. W najniższej kondygna-
cji od frontu znajduje się prosto-
kątna wnęka zamknięta półkoliście,  
w której ustawiono figurkę Chrystusa. 
W dwóch wyższych kondygnacjach 
umieszczone są wnęki o podobnym 
kształcie jak dolna, wszystkie są za-
szklone. W górnej ustawiona jest fi-
gurka św. Antoniego z dzieciątkiem, 
a w środkowej, Matki Bożej Niepo-
kalanie Poczętej. Boczne ściany tych 
kondygnacji są również ozdobione 
wyrytymi rowkami. Kapliczka pokry-
ta została czterospadowym dachem 
zwieńczonym ozdobnym krzyżem. 

Historia, zwyczaje, legendy, 
motywy fundacji, autor, warsz-
tat: Pod koniec lat 80-tych XIX wieku 
przyszli fundatorzy mieli wielkie pro-
blemy z dojazdem do swoich pól. Je-
den z sąsiadów zabronił im korzystać 
z jedynej drogi, którą mogli się na nie 
dostać. Po kilku latach procesowania 
się, wyrokiem sądu zostało przyznane 
i prawo przejazdu tą drogą.

Właściciel obiektu, opiekun, 
udostępnienie, położenie na 
gruncie: Właścicielami obiektu 
są Zofia i Stanisław Rak. Kapliczka 
jest ogólnodostępna przy drodze po-
wiatowej. 

Informacje zebrał i opracował: 
Eugeniusz Stopyra

Zdjęcia wykonał: Jacek Kalandyk
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Zabawa na bank!

Czas powstania: 1966
Opis obiektu: Figurka znajduje 

się przy drodze gminnej na grani-
cach (przy trasie rowerowej) w oto-
czeniu dwóch lip oraz czterech tui. 
Na postumencie jest tablica z napi-
sem: „W 1000-LECIE CHRZTU POL-
SKI 966-1966 NAJŚWIĘTSZA MARY-
JO KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO, 
TWOJEJ OPIECE SIĘ POLECAMY.  
W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI EDWARD 
I ZOFIA MICKIEWICZOWIE Z AME-
RYKI”. Figurka została poświęcona  
w 1966 roku przez ks. Władysława 
Wilusza, proboszcza ze Zgłobnia.

Historia, zwyczaje, legendy, 
motywy fundacji, autor, warsztat 
Zofia i Edward Mickiewiczowie byli na 
pobycie stałym w Stanach Zjedno-
czonych. Mieli obywatelstwo polskie 
i amerykańskie. Postanowili wybu-
dować kapliczkę z okazji tysiąclecia 
chrztu Polski. Kapliczka, na której 
stanęła figurka Matki Bożej Różańco-
wej, została wybudowana bez zezwo-
lenia władz PRL-u. Po zakończeniu 
budowy wyjechali ponownie do Sta-
nów. Podczas próby powrotu do Polski 
okazało się, że za wybudowanie bez 
zezwolenia kapliczki, polski konsulat 
w Chicago odmówił im wydania wizy. 
I tak było przez następnych kilka lat. 
Dopiero po interwencji księdza z pa-
rafii w Chicago w konsulacie, pani Zo-
fia Mickiewicz dostała pozwolenie na 
powrót do Polski. Figurkę Matki Bo-

żej Różańcowej wyrzeźbił z kamienia  
p. Tadeusz Janik z Rzeszowa.

Właściciel obiektu, opiekun, 
udostępnienie, położenie na 
gruncie: Ziemia na której znajdu-
je się kapliczka należała kolejno do: 
Zofii i Edwarda Mickiewiczów, Eu-
geniusza Żmudy, Tadeusza Rzepki. 

Obecnym właścicielem gruntu jest 
Józef Rzepka. Kapliczka jest ogól-
nodostępna na granicy Niechobrza  
i Zgłobnia.

Informacje zebrał i opracował: 
Eugeniusz Stopyra

Zdjęcia wykonał: Jacek Kalandyk

29.06.2014 roku na stadionie 
Gminnego Centrum Sportu i Re-
kreacji w Niechobrzu odbył się 
piknik integracyjny pod nazwą 
„Niedziela z Bankiem Spół-
dzielczym w Niechobrzu”.

 Wydarzenie to zostało zorganizowa-
ne przez Bank Spółdzielczy w Niecho-
brzu w ramach ogólnopolskich ob-
chodów „Spółdzielczości Bankowej” 
objętych patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego, pod ha-
słem „25-lecie Wolności”.

Celem wydarzenia było pro-
mowanie Banku Spółdzielczego  
w Niechobrzu oraz jego placówek na 

terenie Gminy Boguchwała, integra-
cja mieszkańców i klientów Banku, 
jak również podkreślenie jego roli  
w życiu społeczno-gospodarczym lo-
kalnej społeczności, jako jednostki 
przystępnej i otwartej na potrzeby 
swoich klientów. 

Obchody Święta Spółdzielczości 
Bankowej rozpoczęły się o godzinie 
14-tej oficjalnym powitaniem przyby-
łych gości przez Zarząd Banku Spół-
dzielczego w Niechobrzu. Następnie 
imprezę uświetniły występy arty-
styczne dzieci i młodzieży z Lokalnego 
Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niecho-
brzu: grupy tanecznej Poping oraz Al-
lien’s oraz uczniów z Zespołu Szkół nr 
1 w Niechobrzu. Atrakcją stał się rów-
nież pokaz sztuk walki KUNG-FU . Na 
scenie nie zabrakło również Smerfów, 
Krasnoludków, Księżniczek i innych 
baśniowych postaci, które przybyły 
na piknik, by wspólnie z mieszkańca-

Więcej na str. 12

Z głębokim żalem i smutkiem pożegnaliśmy naszą długoletnią skarbnik 

Panią Stanisławę Madera
Była prawym i szlachetnym człowiekiem, przez długie lata służyła  

swoją wiedzą i doświadczeniem naszej organizacji. 

Zarząd Rejonowy PZERiI w Boguchwale
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mi i klientami Banku bawić się w to 
wyjątkowe niedzielne popołudnie. 
Organizatorzy nie zapomnieli także  
o najmłodszych, dzieci mogły nieod-
płatnie korzystać z miasteczka zaba-
wowego, które oferowało: zjeżdżalnie, 
trampoliny, zamek dmuchany. Przez 
cały Piknik dzieci i ich rodzice mogli 

wziąć udział w konkursach z nagro-
dami, turniejach, grach i zabawach, 
nie zabrakło również atrakcji dla doro-
słych. W trakcie trwania imprezy funk-
cjonował bufet obficie zaopatrzony  
w dania z grilla, doskonałą kawę, her-
batę, napoje zimne, słodycze oraz lody. 
Słowem dla każdego coś dobrego!

Bank promował swój wizerunek 
m.in. poprzez rozdawanie koszulek 
oraz innych upominków. Przy specjal-
nie przygotowanym stoisku promocyj-
nym można było zasięgnąć informacji 
odnośnie ofert i działalności Banku 
Spółdzielczego w Niechobrzu. 

W miłej i przyjaznej atmosferze 
o godzinie 17 rozpoczęła się wspól-
na biesiada z zespołem „Seven” oraz 
wodzirejem. Biesiada zakończyła się  
o godzinie 20-tej, uczestnicy pikniku 
w szampańskich nastrojach rozeszli 
się do swych domów, by wspominać 
to niezwykłe wydarzenie.  

Ilona Bączalska

Jarmark Folklorystyczny to wydarzenie 
promujące kulturę ludową oraz regio-
nalne tradycje. W ramach wydarzenia 
odbyły się prezentacje i kiermasz ręko-
dzieła artystycznego. Wszyscy przybyli 
mogli skosztować regionalnych potraw 
przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszenia.

Swój dorobek artystyczny zapre-
zentowały zespoły i kapele ludowe  
z Podkarpacia, m.in. Zespół Muzycz-
ny „Swaty” ze Strzyżowa oraz rze-
szowskie „Wiarusy”. Gminę Bogu-
chwała reprezentowały „Jubilatki” ze 
Zgłobnia, „Kompanija” z Boguchwały 
oraz „Kalina” z Lutoryża. 

Jarmark współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. 
operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale się przyczyniają do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 

2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

V Jarmark Folklorystyczny w Niechobrzu

Warto nadmienić, iż „Kompanija” 
oraz „Kalina” miały okazję wystąpić 
podczas otwarcia XVI Światowego 
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folk-
lorystycznych Rzeszów 2014. Oba 
zespoły wystąpiły na rzeszowskim 

rynku z grupą „Ratatam” przedsta-
wiając tradycyjne piosenki ludowe.

Organizatorem V Jarmarku Folk-
lorystycznego był Lokalny Ośrodek 
Kultury „Razem” w Niechobrzu.

27 lipca w Niechobrzu odbyła się V edycja Jarmarku Folklorystycznego. Sprzyjająca pogoda sprawi-
ła, iż na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, licznie zgromadzili się zarówno mieszkańcy 
Niechobrza, jak i innych miejscowości.
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W trakcie Pleneru powstało wiele 
wspaniałych prac. Tematem prze-
wodnim była kultura żydowska, lecz 
nie zabrakło obrazów przedstawia-
jących krajobrazy i zakątki naszej 
gminy.

Dzieła zaprezentowane zostały na 
poplenerowej wystawie, która odby-
ła się w auli Podkarpackiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Bogu-
chwale. Zwiedzający mogli osobiście  
i bezpośrednio zamienić kilka zdań 
z artystami, porozmawiać o powsta-
łych dziełach i ich inspiracjach.

Uczestniczący w wystawie Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław Dronka 
podziękował artystom za wyjątkowy 
klimat, jaki stwarzają wokół Plene-
ru, dzięki czemu Boguchwała jako 
artystyczny temat przewija się w ich 
twórczości i malarstwie. Pamiątko-
we dyplomy otrzymali organizatorzy 
Pleneru: Jacek Krzysztof Nowak - 
prezes Podkarpackiego Towarzystwa 
„Zachęty” Sztuk Pięknych oraz Wal-
demar Mach - zastępca przewodni-
czącego Stowarzyszenie Rewitaliza-
cji Dziedzictwa Kultury Narodowej 
oraz Działalności Charytatywnej 
przy Parafii św. Biskupa Stanisława 
w Boguchwale.

Tradycyjnie w ramach Pleneru 
zorganizowany został wieczór z mu-
zyką. W Sali Widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale odbył się 
koncert pn. „Jak malował Pan Cha-
gall” w wykonaniu Marka Ravskiego  
 Jakuba Niedoborka.

Cieszy fakt, że nasza gmina jest 
ciągle nieodkryta dla artystów i sta-
nowi źródło bogatej inspiracji. Ich 
twórczość odzwierciedlona została 
w licznie powstałych autoportretach 
oraz abstrakcjach i wizjonerskich 
spojrzeniach na człowieka i naturę.

Organizatorami Pleneru byli: Sto-
warzyszenie Rewitalizacji Dziedzic-
twa Kultury Narodowej oraz Działal-
ności Charytatywnej przy Parafii św. 
Biskupa Stanisława w Boguchwale, 
Podkarpackie Towarzystwo „Zachę-
ty” Sztuk Pięknych oraz Gmina Bo-
guchwała.

X Ogólnopolski Plener Malarski 
Boguchwała 2014

W piątek 22 sierpnia w Bogu-
chwale zakończył się jubile-
uszowy X Ogólnopolski Plener 
Malarski. Gmina Boguchwała 
gościła 24 artystów plastyków 
z całej Polski, a także z Francji 
i Ukrainy. 
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Kalendarz 
     Imprez

14.09 - IV Wyścig  MTB Bogu-• 
chwała, Gminne Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Niechobrzu
21.09 - Gminne Zawody Po-• 
żarnicze, uroczyste otwarcie 
budynku wielofunkcyjnego na 
stadionie w Mogielnicy
27-28.09 - Mistrzostwa Polski • 
w Łucznictwie - Boguchwała, 
IzoArena
04-05.10 - Jesienna Giełda • 
Ogrodnicza oraz Podkarpackie 
Święto Winobrania, PODR Bo-
guchwała

„Kompanija” w Calelle
W tym roku zespół pieśni i tań-

ca „Kompanija” z Boguchwały zo-
stał zaproszony na Międzynarodowy 
Folk Festiwal do Calelle w Hiszpanii. 
Wyjazd zespołu został sfinansowa-
ny ze środków Gminy Boguchwała 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podkarpackiego.

Festiwal Folkloru, muzyki i tań-
ca na ziemi katalońskiej to wielkie 
świętowanie nie tylko dla zespołów, 
ale też dla wszystkich zaproszonych 
gości i przemiłej publiczności. W pa-
radnych korowodach ulicznych roz-
brzmiewały pieśni i muzyka zespołów 

Na koncertowym szlaku
m.in. z Ukrainy, Finlandii, Kanady, 
Litwy, Rosji, Kazachstanu, oraz - za 
sprawą „Kompaniji” - z Polski. Wła-
dze miasta uroczyście przywitały  
w Latarni Morskiej wszystkich przed-
stawicieli grup folklorystycznych. 
Koncerty odbywały się w pięknej 
scenerii zabytkowego kościoła mia-
sta Calelle. Zespół „Kompanija” pro-
mował województwo podkarpackie 
występując w strojach rzeszowskich 
i krośnieńskich oraz prezentując ży-
wiołowe tańce, temperament melo-
dii i przyśpiewek naszego regionu. 
Wśród owacji i gromkich oklasków 
wszyscy radośnie się bawili.

„Nosowiany”  
w Nałęczowie

W dniach 26 i 27 lipca bie-
żącego roku Zespół „Nosowia-
ny” wraz z działaczkami Koła 
Gospodyń Wiejskich z Nosówki 
i sympatykami, odbył tournee 
promocyjno-rekreacyjne w 
„Widły Wisły”. Dzięki wsparciu 
Gminy Boguchwała Zespół sko-
rzystał z zaproszenia Centrum 
Kultury w Nałęczowie i kura-
cjuszom z całej Polski zapre-
zentował rzeszowską muzykę, 
pieśni oraz naszą gminę. 

Sama nazwa Boguchwała zacie-
kawiła widzów, co dało pretekst Ste-
fanii Buda do prezentacji krótkich hi-
storii i legend. Występy Zespołu były 
nagradzane brawami i zaproszenia-
mi w inne miejsca miasta.

„Deo Gloria” w Kiten
W dniach 3-13 sierpnia chór 

„Deo Gloria” reprezentował gminę 
Boguchwała na Międzynarodowym 
Festiwalu „Balkan Folk Fest 2014” 
w Kiten w Bułgarii. Jest to jeden  
z największych w Europie przeglą-
dów zespołów ludowych, orkiestr dę-
tych, grup tanecznych i chórów. 

Festiwal trwa cały sezon tury-
styczny i bierze w nim udział około 
200 zespołów z całej Europy. Kon-
certy odbywają się wieczorami na 
otwartych scenach w kilku nadmor-
skich miastach. Poprzedza je uro-
czysta parada zespołów, która ścią-
ga rzesze widzów. Muzyka, śpiew  
i tańce z różnych krajów, a także 
niezmiennie piękna pogoda sprawia-
ją, że publiczność ciekawa kultury 
różnych narodów zawsze dopisuje. 

Chór „Deo Gloria” koncertował  
w Kiten i w Primorsku. Podczas kon-
certu zaprezentował polskie pieśni 
ludowe.

Wyjazd był możliwy dzięki wspar-

ciu finansowemu Gminy 
Boguchwała, która po-
kryła koszty przejazdu 
autokaru.

Źródło: 
Tadeusz Czerwiński, 

Renata Byjoś, 
Alicja Furman
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Miejskie Centrum Kultury, przy 
współpracy z Urzędem Miejskim  
w Boguchwale, zorganizowało licz-
ne przedmeczowe atrakcje rodzin-
ne. Nie zabrakło dmuchanego placu 
zabaw, malowania twarzy oraz pla-
stycznych i sportowych konkursów  
z nagrodami. O godz. 16:00 na pły-
tę boiska wyszli piłkarze obu drużyn 
„eskortowani” przez juniorów Izola-
tora oraz Boguchwalskiej Akademii 
Piłkarskiej. Przy gromkich brawach 
kibiców sędzia Paweł Sitkowski roz-
począł spotkanie.

Izolator Boguchwała przegrał  
w inauguracyjnym spotkaniu sezo-
nu z Chełmianką Chełm 1:2. Mecz 
od początku nie układał się po my-
śli biało-zielonych. Mecz dużo lepiej 
rozpoczęli rywale. Już w 11 minucie 
Łukasz Młynarski strzałem z rzutu 
wolnego pokonał bramkarza Izolato-
ra Pawła Pawlusa. Kolejne minuty to 
dalsza nerwowa gra „Izolacji”. 

Około 15 minuty meczu nad Izo-
Arenę nadeszła ulewa, która dała 
się we znaki zarówno zawodnikom, 

jak i kibicom. Rzęsi-
sty deszcz zmusił ar-
bitra do przerwania 
spotkania. Po około 
30 minutach piłkarze 
wrócili na murawę, 
która w mgnieniu oka 
wchłonęła potężna 
dawkę opadów. Obraz 
gry niestety nie uległ 
zmianie. Goście spo-
kojnie budowali akcje  
i próbowali zagra-
żać bramce Izolatora, 
szczególnie po stałych fragmentach 
gry.

Nieco lepiej „Izolacja” zagrała w 
drugiej połowie. W pierwszych 20 
minutach Izolator oblegał bramkę 
rywala, jednak dobra postawa bram-
karza Chełmianki Łukasza Kijańczu-
ka sprawiła, iż wynik utrzymywał się 
aż do 72 minuty. Dośrodkowanie z 
rzutu rożnego Konrada Cuprysia 
wykorzystał Krzysztof Szymański, 
strzelając wyrównującego gola.

Od tego momentu spotkanie się 
wyrównało, a zgromadze-
ni kibice spodziewali się 
remisu. Jednak w doliczo-
nym czasie gry, rywale, 
wykorzystując brak zde-
cydowania boguchwalskich 
obrońców, zdobyli bramkę 
dającą im 3 punkty.

Izolator Boguchwała 
- Chełmianka Chełm 1:2 
(0:1)

Wszystkie informa-
cje o meczach Izolato-

Inauguracja sezonu  
na IzoArenie
Inauguracja sezonu piłkarskiego III ligi zgromadziła ponad 500 kibiców, wśród których znalazło się 
wielu najmłodszych fanów „Izolacji”. 

ra można odnaleźć na stronie: 
www.zksizolator.eu.

Zaangażowanie się samorządu 
gminnego w inaugurację sezonu 
piłkarskiego na IzoArenie wynika-
ło z faktu, że od 8 sierpnia gmina 
Boguchwała jest właścicielem nie-
ruchomości, na której znajduje się 
boguchwalski stadion. Obiekt na 
który składa się 2 hektarowa dział-
ka, pawilon, budynek z kasą i sanita-
riatami dwie trybuny został kupiony 
przez samorząd gminny od Zakłado-
wego Klubu Sportowego Izolator Bo-
guchwała za kwotę 400 tys. zł. 

Zdaniem burmistrza Wiesława 
Dronki: to bardzo korzystna trans-
akcja dla obu stron. Samorząd został 
właścicielem nowoczesnego stadionu, 
który będzie służył celom sportowym  
i rekreacyjnym a oferta tego miejsca 
dla mieszkańców miasta i gminy zo-
stanie rozbudowana. Klub pozyskał 
natomiast środki finansowe pozwa-
lające na grę w III lidze.

fot. UM, 
Izolator Boguchwała
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Perypetie „boguchwalskich” załóg 
podczas 23. Rajdu Rzeszowskiego

23. Rajd Rzeszowski stanowił 4. 
rundę Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski, 4. rundę 
Mistrzostw Słowacji i 8. rundę Mi-
strzostw Strefy Europy Centralnej 
w Rajdach. Na podrzeszowskich 
trasach ścigali się również uczest-
nicy Rajdowego Pucharu Polski, w 
tym dwie załogi związane z Bogu-
chwałą. 

Oplem Astra GT z nr 127 wy-
startował boguchwalanin Hubert 
Janów. Hubert na co dzień staruje 
w wyścigach górskich. W 2013 roku  
3 razy stawał na podium Górskich 
Samochodowych Mistrzostw Polski. 
W tym roku, dwukrotnie wywal-
czył podium w Załużu i zajmuje 2 
miejsce klasie HS/Z-2000. Dzięki 
wsparciu Gminy Boguchwała oraz 
innych sponsorów, załodze Janów 
Motorsport udało się zebrać bu-
dżet, aby wystartować w Rajdzie 
Rzeszowskim.

Rajd okazał się bardzo trudnym 
przedsięwzięciem dla zawodników. 
Z rywalizacji odpadło aż 37 samo-
chodów. Opel w barwach Bogu-

Piłkarze „Gromu” zagrali dobry mecz 
zdobywając aż cztery gole i zacho-
wując czyste konto. Początek pierw-
szej połowy to wzajemne próbowa-
nie sił z Hermanem Hermanowa. 
Trochę chaosu, niecelnych i niewy-
ważonych podań, a nade wszystko 
nerwowość w szeregach „Gromu”. 
Głównym winowajcą był wiatr, któ-
ry przeszkadzał w skutecznej grze. 
Dopiero w 25. minucie składna akcja 
z prawej strony omal nie zamieniła 
się na pierwszego gola. Kilka minut 
później w podobnej sytuacji Tomek 
Pieniążek już nie dał szans bramka-
rzowi gości. Był jeszcze bardzo moc-

Mogielnica ,,gromi’’ 
Hermanową
Przy wietrznej pogodzie, w niedzielę 24 sierpnia, odbyła się inauguracja rozgrywek piłkarskiej klasy „A” 
na mogielnickim stadionie. Przed rozpoczęciem meczu Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka oraz przed-
stawiciel Okręgowego Związku Piłki Nożnej Marek Krupa wręczyli piłkarzom „Gromu” nagrody za awans 
do wyższej klasy rozgrywek. Były brawa, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów.

W sobotę 9 sierpnia zakończył się 23. Rajd Rzeszowski. Załogi rywalizowały na odcinkach specjalnych  
w Godowej, Lubeni, Wysokiej, Wojaszówce, Zagorzycach oraz Rzeszowie. Shakedown, czyli odcinek testowy, od-
był się na drogach Niechobrza. Najlepszy wynik w Niechobrzu uzyskał zwycięzca całego rajdu Maciej Rzeźnik.

ny strzał z przed pola karnego, ale 
„golkiper” wykazał się znakomi-
tym refleksem wybijając piłkę nad 
poprzeczką. Piłkarze „Hermana” 
mieli okazję do rewanżu jeszcze w 
pierwszej połowie, jednak nie wy-
korzystali kilku groźnych sytuacji.

W drugiej połowie, wiatr nieco 
osłabł, a akcje „Gromu” stawa-
ły się coraz groźniejsze. Na listę 
strzelców jeszcze dwukrotnie wpi-
sał się ten sam zawodnik. Czwar-
te trafienie to efekt strzału Jacka 
Kocurka. Goście do końca ambit-
nie starali się o zdobycie choćby 
honorowego gola.

chwały podróżował także z przy-
godami i nie raz potrzebna była 
pomoc kibiców, aby powrócić na 
trasę. Na pierwszym odcinku za-
łoga uplasowała się na 30 pozycji. 
Etap w Wojaszówce Hubert pokonał 
z 20 czasem, przez co awansował  
o 6 miejsc w klasyfikacji general-
nej. Niestety po odcinku w Zagorzy-
cach boguchwalski kierowca musiał 
się wycofać z rajdu. Hubert Janów 
wystartuje we wrześniu w Wyścigu 
Górskim w Korczynie.

Z przygodami na metę rajdu do-
tarł legendarny FSO Polonez 2000  
z nr 155. Za kierownicą zasiadł 
Paweł Hoffman - organizator Zlo-
tu Pojazdów Zabytkowych w Bo-
guchwale. Na fotelu pilota zasiadł 
piosenkarz Michał Wiśniewski. Ze-
spół Poloneza uplasował się na 27 
miejscu w klasyfikacji generalnej 
Pucharu.

Fot. UM, 
Marek i Rafał Ludera, Adam 

Roch
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Finały Turnieju o Pu-
char Burmistrza Bo-
guchwały rozpoczął 
mecz o III miejsce, w 
którym drużyna Iskry 
Zgłobień zagrała z 

Reprezentacją Boguchwały. Zgroma-
dzeni kibice mogli oglądnąć wyrów-
nanie spotkanie. Nie zabrakło wielu 
ciekawych zagrań, a nawet ostrej 
gry o zwycięstwo. Już w 5 minucie 
reprezentant Boguchwały Grzegorz 
Woźniak wbiegł między obrońców 
Iskry i spokojnym strzałem z pola 
karnego pokonał Łukasza Surowca. 
Piłkarze ze Zgłobnia zabrali się za 
odrabianie straty. Po szybkiej kontrze 
wyprowadzonej lewym skrzydłem, 
piłkę otrzymał Damian Kościak, któ-
ry efektownym dryblingiem i strza-
łem z ostrego kąta skierował piłkę 
do siatki. Trzy minuty po trafieniu 
Iskry z 20 metrów uderzył Kamil 
Kawa kompletnie zaskakując Łuka-
sza Surowca. W 72 minucie Iskrze 
udało się w końcu dogonić rywala, 
doprowadzając do remisu. Do końca 
minimalnie przeważali Boguchwala-
nie, jednak nie udało im się strzelić 
zwycięskiej bramki, a o wyniku roz-
strzygnęły rzuty karne. „Jedenastki” 
skuteczniej egzekwowali piłkarze ze 
Zgłobnia, którzy zajęli III miejsce w 
Turnieju.

Mecz finałowy rozegrany pomię-
dzy Novi Nosówka i Jednością Nie-
chobrz przyniósł także wiele emocji, 
choć pierwszą połowę zdominował 
zespół z Niechobrza. Piłkarze z No-
sówki praktycznie nie przedostali 
się pod bramkę Mateusza Szeligi, 
a grająca w odmłodzonym składzie 
Jedność nie miała najmniejszych 
problemów z przedostaniem się 
pod bramkę rywali. Zaowocowało to 
dwoma trafieniami Michała Mular-
czyka i jednym Konrada Wrony. Na 
drugą połowę Novi wyszli bardziej 
zmotywowani. Już po dwóch minu-
tach obrońcom z Niechobrza urwał 
się młody Marcin Majka, który ze 
spokojem pokonał wprowadzone-
go po przerwie do bramki Jedności 
Pawła Wątorka. Pięknym strzałem z 
20 metrów Radosława Trawki Novi 
zdobyli drugiego gola. Piłkarze z No-
sówki mieli jeszcze szanse na wy-
równanie, jednak z czasem Jedność 
zaczęła dochodzić z powrotem do 

głosu. Na pochwałę za-
sługuje gra bramkarza z 
Nosówki Michała Kalan-
dyka, który obronił rzut 
karny oraz popisał się 
kilkoma dobrymi inter-
wencjami. 

Ostatecznie spotka-
nie zakończyło się wy-
nikiem 3:2 dla drużyny 
z Niechobrza. Trofeum 
zwycięzcom wręczył 
Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka.

„Jedność” zdobywcą Pucharu 
Burmistrza Boguchwały
W gorącą niedzielę 27 lipca na Izo Arenie w Boguchwale odbyły się finałowe mecze Turnieju o Pu-
char Burmistrza Boguchwały w Piłce Nożnej 2014. Zwycięzcami Turnieju, po raz drugi z rzędu, zo-
stali piłkarze Jedności Niechobrz.
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Abiturienci Liceum Ogólnokształcą-
cego w Boguchwale w tegorocznym 
egzaminie maturalnym osiągnę-
li, podobnie jak w ubiegłym roku, 
100% zdawalność. Z danych staty-
stycznych dotyczących zdawalności 
matury w kraju i w mieście Rzeszo-
wie wynika, że uczniowie Liceum  
w Boguchwale odnieśli duży suk-
ces, który umożliwił im podjęcie 
nauki na wybranych przez siebie 
uczelniach.

Matura na 100 procent!

W maju 2014 r. do egzaminu ma-
turalnego przystąpiło 293 974 tego-
rocznych absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych. Tylko 208 023 z nich 
zdało egzamin maturalny, co stano-
wi 71%. W rzeszowskich szkołach 
miejskich na 3095 maturzystów nie 
zdało aż 728, co stanowi 23,5%.

Przedstawiono średnie wyni-
ki uczniów z pisemnego egzaminu 
maturalnego (poziom podstawowy)  
z matematyki, języka polskiego i an-

gielskiego w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Boguchwale na tle rezultatów 
uzyskanych w mieście Rzeszowie  
i w powiecie rzeszowskim. 

Warto również nadmienić, że 
uczniowie Liceum Ogólnokształcą-
cego w Boguchwale uzyskali z egza-
minów maturalnych z przedmiotów 
rozszerzonych średnie wyniki wyż-
sze niż ich koledzy z rzeszowskich 
szkół średnich.

Aleksandra Bernatowska-Hadała

Wszyscy uczniowie kończący trzyletnią naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale w roku szkol-
nym 2013/2014 zgłosili gotowość przystąpienia do egzaminu dojrzałości i w maju z powodzeniem wy-
wiązali się ze złożonych wcześniej deklaracji.
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