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Gdzie można
otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”:
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)

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

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

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

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

NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko koło 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

Czekamy na sygnały
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
e-mail: gbp@boguchwala.pl

Zespół redakcyjny:
Ewa Śliwa, Aneta Świeca, Irena Jakubiec

Wiadomości do zakładki „Wiadomości samorządowe”
przygotowują pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Skład i druk: Digital Art Studio   www.digitalartstudio.pl

Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tek-
stów oraz korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca 
nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy.
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XVII Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się 10 grudnia 2015 
roku. W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu na 2015 rok.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej.
3. Przeniesienia udziałów.
4. Podjęcia działań w celu wyeliminowa-
nia z obrotu prawnego decyzji admini-
stracyjnej,
5. Sprzedaży nieruchomości położonej 
w Nosówce.
6. Sprzedaży nieruchomości położonej 
w Boguchwale.
7. Nabycia nieruchomości położonej 
w Boguchwale.
8. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
9. Zmiany w uchwale w sprawie ustale-
nia szczegółowego sposobu i zakresu 

Relacja z XVII, XVIII i XIX
Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale

świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na  których zamieszkują mieszkańcy.
10. Szczegółowych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt i wyżywienie 
w  „Dziennym Domu Senior-WIGOR 
w Racławówce”.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się 30 grudnia 2015 
roku. W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu Gminy Boguchwała 
na 2015 rok.
2. Wykazu wydatków, które nie wygasa-
ją z upływem 2015 roku.
Udzielenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Rzeszowskiego.
3. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

5. Uchwalenia wieloletniej prognozy fi-
nansowe.
6. Wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty.
7. Uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym gminy Boguchwała na lata 2016-
2020.
8. Zasad wynajmowania lokali   wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu gminy.
9. Uchwalenia Gminnej Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych 
na lata 2016-2025.
10. Określenia wstępnej lokalizacji przy-
stanków komunikacji zbiorowej w ciągu 
drogi powiatowej w Niechobrzu.

Z kalendarza Burmistrza...
13.12.2015 - uroczystości odsłonięcia 
pomnika poświęconego ofiarom
katastrofy smoleńskiej w Rzeszowie.
15.12.2015 - IV Małopolskie Forum 
Obsługi Inwestora
16.12.2015 - spotkanie z prezesem 
zarządu Podkarpackiego Klastra Energii 
Odnawialnej
21.12.2015 - zgromadzenie Związku 
Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa
28.12.2015 - uroczystości otwarcia
i poświęcenia żłobka w Nosówce
28.12.2015 - walne zebranie
Stowarzyszenia LGD „Trygon - Rozwój
i Innowacja”
30.12.2015 - Sesja Rady Miejskiej
w Boguchwale
30.12.2015 - zarząd Stowarzyszenia 
„Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”
02.01.2016 - spotkanie podsumowujące 
projekt „Akademia Małej Ojczyzny” 
07.01.2016 - spotkanie z sołtysami
oraz radnymi Rady Miejskiej 
08.01.2016 - spotkanie podsumowują-
ce działalność krakowskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

13.01.2016 - spotkanie
z przedstawicielami zarządów osiedli 
miasta Boguchwała-
15.01.2016 - zarząd Stowarzyszenia 
„Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”
17.01.2016 - przedstawienie jasełkowe 
w Zespole Szkół w Kielanówce
17.01.2016 - Noworoczny Koncert
Chórów w Boguchwale
20.01.2016 - spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego
20.01.2016 - spotkanie Boguchwalskie-
go Klubu Przedsiębiorców
21.01.2016 - zarząd Stowarzyszenia 
„Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”
23.01.2016 - Turniej Bokserski o Pu-
char Burmistrza Boguchwały
25.01.2016 - spotkanie z Prezydentem 
Miasta Rzeszowa
25.01.2016 - zgromadzenie Związku 
Gmin Podkarpacka Komunikacja
Samochodowa
27.01.2016 - dotyczące przedsięwzięć 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w Urzędzie Marszałkowskim
27.01.2016 - zgromadzenie delegatów 
Stowarzyszenia „Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny”

28.01.2016 - walne zebranie członków
Stowarzyszenia LGD „Trygon - Rozwój
i Innowacja”
29.01.2016 - wizyta w  Ministerstwie 
Infrastruktury
02.02.2016 - zarząd Stowarzyszenia 
„Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”
02.02.2016 - spotkanie z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego 
03.02.2016 - spotkanie z przedstawicielami 
władz miasta Snina (Słowacja)
dot. realizacji wspólnych projektów
04.02.2016 - udział w Konferencji 
Regionalnej Podkarpackiego
Stowarzyszenia Samorządów
Terytorialnych
08.02.2016 - spotkanie ze Starostą 
Rzeszowskim
08.02.2016 - spotkanie z dyrektorem 
Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym 
Urzędu Marszałkowskiego
09.02.2016 - spotkanie z przedstawicielami 
fundacji „Unia Metropolii Polskich”
w Warszawie
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 Rada Miejska w Boguchwale jednogłośnie podjęła 
uchwałę wyrażającą negatywną opinię w sprawie przyłącze-
nia sołectwa Kielanówka i części sołectwa Racławówka (Doły) 
do gminy miasto Rzeszów. Radni podjęli decyzję w oparciu 
o wyniki konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzo-
ne na terenie gminy w dniach 11-15 stycznia 2016 roku.
 W konsultacjach wzięło udział 2 815 osób. Przeciw przy-
łączeniu terenów sołectwa Kielanówka i części sołectwa Ra-

Wyniki konsultacji społecznych
w sprawie przyłączenia

Kielanówki i Racławówki Doły do Rzeszowa
cławówka opowiedziało się 2 552 osoby. Za przyłączeniem 
opowiedziało się 179 osób. Wstrzymało się 79 osób. 5 głosów 
było nieważnych.
 Władze samorządowe Gminy Boguchwała pragną serdecz-
nie podziękować wszystkim osobom biorącym udział w konsul-
tacjach.

(UM)

11. Zmiany lokalizacji przystanku komu-
nikacji zbiorowej w ciągu drogi powia-
towej Boguchwała-Niechobrz w miej-
scowości Boguchwała.
12. Wysokości ekwiwalentu pieniężne-
go za udział członków ochotniczych 
straży pożarnych w działaniach ratow-
niczych lub szkoleniach pożarniczych.
13. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Gminy Boguchwała.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się 21 stycznia 2016 
roku. W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej.
3. Emisji obligacji Gminy Boguchwała 
oraz określenia zasad ich zbywania, na-
bywania i wykupu.

4. Zapewnienia obsługi administracyj-
nej, finansowej, organizacyjnej i infor-
matycznej dla Miejskiego Zarządu Dróg 
i Nieruchomości Komunalnych.
5. Zapewnienia obsługi informatycznej 
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.
6. Uchwalenia Statutu Gminy.

(UM)

Budżet Gminy Boguchwała 2016
 30 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Boguchwale 
jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy Boguchwała na rok 
2016. 

 Na planowane dochody gminy, w łącznej wysokości 
55 568 999,76 zł, składają się dochody bieżące oszacowane na 
kwotę 52 889 422,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 
2 679 577 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: 
dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budże-
tu państwa oraz środki na realizację zadań współfinansowa-
nych z funduszy europejskich.

 Dochody własne w wysokości 26  167 328,51 zł to m.in. 
wpływy z podatków, opłat, wpływy z majątku gminy (najem 
i dzierżawa, użytkowanie wieczyste), dochody z usług oraz 
udział w podatkach PIT i CIT. Prognozowana dla Gminy Bo-
guchwała kwota subwencji ogólnej na 2016 rok została okre-
ślona na poziomie 19  784  599 zł, na którą składają się sub-
wencja oświatowa (14  753  291 zł) oraz część wyrównawcza 
subwencji ogólnej (5  031  308 zł). Dotacje celowe z budżetu 
państwa w kwocie 6 792 968 zł, stanowią środki na realizację 
zadań w zakresie m.in. wychowania przedszkolnego, pomocy 
społecznej, świadczeń rodzinnych, usług opiekuńczych, ewi-
dencji ludności oraz administracji publicznej.

 Planowane wydatki w 2016 roku wyniosą 59 419 932,64 
zł. Na zadania związane z transportem wydatkowane zostanie 
ponad 5,5 mln zł, w tym: sfinansowanie składki członkowskiej 
w Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, 
projekty drogowe, remonty cząstkowe oraz utrzymanie dróg 
gminnych, parkingów, rowów i chodników. Zrealizowane 
zostaną zadania zaplanowane w funduszach osiedli i fundu-
szach sołeckich oraz w budżecie obywatelskim. Modernizacją 
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zostaną objęte drogi gminne w Kielanówce i Racławówce, 
drogi powiatowe (wraz z budową chodników) oraz budowa 
skrzyżowania w Boguchwale na „krajowej” 19. Przewidywany 
koszt inwestycji drogowych wyniesie blisko 3,3 mln zł. Pla-
nowane jest także sfinansowanie koncepcji budowy mostu 
łączącego Boguchwałę z Rzeszowem oraz projektu przebudo-
wy mostu w Zgłobniu. W budżecie znalazły się także budowy 
parkingów w Kielanówce i Woli Zgłobieńskiej. Ponad 200 000 
zł zostanie przeznaczone na działania związane z rolnictwem, 
m.in. remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, utrzy-
manie urządzeń wodnych, remonty rowów melioracyjnych 
oraz regulację potoku Lubcza.

 Gmina Boguchwała planuje także przeznaczyć ponad 
3,7 mln zł na wykup  nieruchomości, w tym na nabycie tere-
nów pod stworzenie strefy przemysłowej w Boguchwale. Za-
dania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. utrzymanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, modernizacje bu-
dynków remiz w Niechobrzu, Mogielnicy i Boguchwale oraz 
zakup sprzętu strażackiego - zostaną sfinansowane kwotą 
blisko 1 mln zł.

 Koszt funkcjonowania gminnego systemu oświaty to 
kwota 21 994 374 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dzia-
łalność szkół, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych, liceum, a także świetlic szkolnych. Z budżetu zostaną 
także sfinansowane koszty pomocy materialnej oraz dowozu 
uczniów. Kwotę 830 tys. zł planuje się przeznaczyć na moder-
nizację budynków oświatowych, w tym na rozbudowę placó-
wek w Lutoryżu i Kielanówce.

 Dużym działem w tegorocznym budżecie są koszty 
związane z pomocą społeczną. Ponad 7 mln zł zostanie prze-
znaczone na wsparcie rodzin - świadczenia, składki ubezpie-
czeniowe, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, 
dożywianie, utrzymanie podopiecznych w domach pomocy 
społecznej. Ponad 600 tys. zł zostanie wydatkowane m.in. na 
partycypowanie w opłatach za pobyt dzieci w gminnych żłob-
kach, a także na obsługę programu wykluczenia cyfrowego 
oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racła-
wówce. Realizacja programów ochrony zdrowia mieszkańców 
Gminy Boguchwała, zwalczania narkomanii oraz przeciwdzia-
łania alkoholizmowi wyniesie ponad 300 tys. zł.

 Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska: utrzymanie kanalizacji deszczowej, funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzy-
manie zieleni, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, a także 
obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego, funkcjonowa-
nie Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych 
oraz doposażenie Domów Ludowych, wyniosą blisko 5 mln zł. 
Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz wodociągowej, usuwanie odpadów niebezpiecznych za-
wierających azbest, modernizacja oświetlenia oraz obiektów 
użyteczności publicznej wyniesie 1 mln 458 tys. zł.

 Ponad 2,5 mln zł trafi do ośrodków kultury funkcjonują-
cych na terenie gminy, które zostaną wydatkowane m.in. na 
prowadzenie działalności kulturalnej, funkcjonowanie świe-

tlic i kół zainteresowań oraz organizację imprez kulturalnych 
i spotkań integracyjnych. Kwota 120 tys. zł zostanie wydat-
kowana na rozbudowę oraz projekty modernizacji Domów 
Ludowych. Jak co roku z budżetu gminy dofinansowane zo-
staną prace konserwatorskie przeprowadzane w obiektach 
sakralnych. Dodatkowo środki w wysokości ponad 3 mln zł 
przeznaczone zostaną na upowszechnianie sportu. Środki te 
objęły dotacje dla klubów sportowych, ale także utrzymanie 
i doposażenie obiektów sportowych. Ponad 1 mln zł wynie-
sie realizacja projektu przebudowy kompleksu basenów. 
W podobnej kwocie zamkną się koszty modernizacji boisk 
piłkarskich w Boguchwale, Mogielnicy, Nosówce, Zgłobniu  
i Zarzeczu. Dodatkowo planuje się opracowanie koncepcji 
„mini parków” oraz obiektów sportów zimowych.

 Szczegóły budżetu Gminy Boguchwała na rok 2016: 
www.bip.boguchwala.pl.

(UM)
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 Z końcem grudnia 2015 roku 
gminna spółka - Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego w Boguchwale 
- oddała do użytkowania wieloro-
dzinny budynek mieszkalny na nowo 
powstającym osiedlu „Gaj”. Budynek 
liczy 31 mieszkań z powierzchnią 
użytkową 1577 m2. 
 Budynek wielorodzinny zreali-
zowany został w ramach gminnego 
projektu wspomagania budownictwa 
mieszkaniowego obejmującego okres 
10 lat. Zgodnie z projektem wybudowa-
ne zostanie na preferencyjnych warun-
kach 1250 mieszkań dla 4500 osób wraz 
z usługami podstawowymi oraz usługa-
mi komercyjnymi, stanowiące zaczątek 
nowej dzielnicy mieszkaniowej. Na te-
renach przyległych  będą zlokalizowane 
otwarte parkingi i sąsiadujący z nimi 
zespół usług komercyjnych. Urządzone 
zostaną tereny zieleni.
 TBS wybuduje na nowym osiedlu 
czterokondygnacyjne, wieloklatkowe 
budynki wielorodzinne z windami, któ-
re będą posiadały wielostanowiskowe 
garaże podziemne. Budynki jednoro-

Pierwszy budynek wielorodzinny
na osiedlu „Gaj” oddany do użytku

dzinne zaprojektowane zostały jako 
dwukondygnacyjne z wbudowanym 
garażem. Dostawa ciepła do budynków 
pochodzić będzie z lokalnych kotłowni 
gazowych oraz odnawialnych źródeł 
energii. Funkcja komunikacyjna i rekre-
acyjno-spacerowa oraz ścieżek rowe-
rowych będzie przebiegać przez cały 
teren osiedla. Główne ciągi komunika-
cyjne podzielą obszar osiedla na cztery 
części i przetną się w środkowym obsza-
rze zieleni parkowej. Miejsca postojowe 
zaprojektowano jako parkingi otwarte, 
usytuowane wzdłuż ulic wewnętrz-
nych oraz w garażach wielostanowisko-
wych pod wielorodzinnymi budynkami 
mieszkalnymi.

 Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom i możliwościom finansowym 
mieszkańców Gminy Boguchwała oraz 
pozostałych chętnych do zamieszka-
nia buduje mieszkania i domy w for-
mach: na własność z partycypacją 30% 
wkładu własnego oraz na wynajem. Te 
formy budowy mieszkań cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem wśród 
przyszłych mieszkańców. Obecnie TBS 
prowadzi przetarg na budowę drugiego 
budynku wielorodzinnego, w którym 
posiada 8 wolnych mieszkań, zaś w trze-
cim budynku 15 mieszkań. Budynki re-
alizowane będą w okresie 12 miesięcy 
od podpisania umowy z wykonawcą. 
W  cenie mieszkania znajduje się ko-
mórka lokatorska i miejsce parkingowe. 
Generalnie koszt 1 m2 mieszkania reali-
zowanego przez TBS jest niższy o około 
1000 zł w stosunku do Rzeszowa i oko-
licy. W TBS można nabywać mieszkania 
z dopłatą z budżetu państwa w ramach 
kredytu „MdM”.

(UM)

 W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele firm, które otrzymały zezwolenie 
na działalność w SSE w 2015 roku oraz 
przedstawiciele samorządów, w których 
inwestycje będą realizowane, w tym 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka. 
Podczas spotkania wręczone zostały pa-
miątkowe dyplomy m.in. za działania na 
rzecz tworzenia dobrych warunków do 
inwestowania.
 W 2014 roku Gmina Boguchwała zre-
alizowała projekt  współfinansowany ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego 
„Kompleksowe uzbrojenie i przygotowa-
nie terenu inwestycyjnego w Boguchwa-

Boguchwała - gmina przyjazna inwestorom
 8 stycznia w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego odbyło 
się spotkanie podsumowujące wydarzenia, które miały miejsce w krakow-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W skład strefy wchodzą boguchwal-
skie tereny inwestycyjne.

le”. Inwestycja objęła budowę w  bo-
guchwalskiej SSE pompowni ścieków 
sanitarnych z zasilaniem elektrycz-
nym, przyłącz wodociągowy, kana-
lizację sanitarną oraz jezdnię o na-
wierzchni bitumicznej z  poboczami. 
Realizacja zapewniła potencjalnym 
inwestorom dogodne warunki do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Koszt 
projektu wyniósł 2 675 569 zł, przy środ-
kach Gminy Boguchwała w wysokości 
1 016 301 zł.
 Krakowski Park Technologiczny 
wydał w 2015 roku 18 zezwoleń. Do tej 
pory trzy zezwolenia zostały wydane 
firmom, które chcą się rozwijać w Bo-

guchwale (czwarta firma oczekuje na 
wydanie zezwolenia). Obecnie trwają 
czynności w zakresie prawnego prze-
kazania nieruchomości na rzecz inwe-
storów. Duże firmy, które zainwestują 
w podstrefie w Boguchwale mogą liczyć 
na 50%, średnie 60%, a małe nawet 70% 
pomocy publicznej.

(UM/KPT)
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Bo-
guchwale wzbogaciła się o nowy sprzęt. 
Dzięki współpracy Gminy Boguchwa-
ła, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Rzeszowie oraz Państwowej Straży 
Pożarnej, boguchwalska jednostka 
otrzymała ciężki zestaw ratownictwa 
technicznego.

 W skład zestawu wchodzą urządze-
nia pozwalające na efektywne i skuteczne podjęcie działań ratowniczych, w szcze-
gólności w wypadkach komunikacyjnych, katastrofach   budowlanych i awariach 
technicznych. Zestaw będzie standardowym wyposażeniem pojazdu specjalnego 
będącego w podziale operacyjnym OSP Boguchwała.

 Zestaw składa się z 4 elementów: agregatu hydraulicznego, rozpieracza ramie-
niowego, rozpieracza kolumnowego, nożyc hydraulicznych. Koszt zakupu wyniósł 
64 900 zł: 
• 27 100 zł - środki Gminy Boguchwała, w tym 9 735 wkład własny OSP w ramach 
inicjatywy lokalnej, 
• 20 000 zł - dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
• 17 800 zł - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

(UM)

Nowy sprzęt strażacki
OSP Boguchwała Zmiana siedziby

Miejskiego
Zarządu Dróg

i Nieruchomości 
Komunalnych

 Zmianie uległa siedziba Miejskiego 
Zarządu Dróg i Nieruchomości Komu-
nalnych w Boguchwale. Nową siedzibą 
jednostki jest budynek administracyj-
ny na Rynku Miejskim w Boguchwale - 
I piętro, pokój 1.07.

Miejski Zarząd Dróg i Nieruchomości 
Komunalnych w Boguchwale
adres: 36-040 Boguchwała, pl. Rynek 2
telefon: 017 87 55 249, 017 87 55 251
strona internetowa: http://mzdink.ires.pl

(UM)

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie infor-
muje, że z dniem 1 marca zostaje zamknięte Gminne Centrum 
Pracy w Boguchwale. Gminne Centrum Pracy zostało powo-
łane przez Powiatowy Urząd Pracy w  Rzeszowie w kwietniu 
2004.
 Od 1 marca obsługa osób bezrobotnych oraz pracodaw-
ców z terenu gminy Boguchwała odbywać się będzie w Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie - al. Batalionów 
Chłopskich 7, tel. 17 25 00 200 - w zakresie:
• rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• usług i instrumentów rynku pracy (tj. pośrednictwa pracy, 
szkoleń, staży, dotacji, refundacji, pośrednictwa zawodowego 
itp.)
 Szczegółowe informacje: www.pup.rzeszow.pl 

(PUP/UM)

Informacja dotycząca
Gminnego Centrum Pracy 

w Boguchwale
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 W ramach prac budowlanych o wartości ponad 979 tys. 
zł, w budynku o powierzchni użytkowej 155 m², powstały trzy 
pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, a także zaplecze tech-
niczne, sanitarne oraz biurowe. Wnętrze otrzymało nowe wy-
posażenie - meble, zabawki, sprzęt AGD - o  wartości ponad 
130 tys. zł. Środki na utworzenie placówki pochodzą z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. 
Kwota przyznanej dotacji wyniosła 1 015 094 zł. 

Żłobek w Nosówce otwarty 
 28 grudnia w Nosówce odbyło się oficjalnie otwarcie nowego żłobka. Poświęcenia w obecności władz samorządo-
wych Gminy Boguchwała i zaproszonych gości dokonał proboszcz parafii Racławówka-Zabierzów Józef Opaliński. Jest to 
już druga placówka tego typu na terenie gminy.

 Sale dla 26 wychowanków zaprojektowano z myślą o ich 
komforcie. Są kolorowe, wyposażone w niezbędne meble i po-
moce do pracy z maluchami. Miesięcznie na jedno dziecko Gmi-
na Boguchwała dopłaci  rodzicom 300 zł. Koszt pobytu wyniesie 
zatem 340 zł. Na najmłodszych czekają jeszcze wolne miejsca. 
 Szczegółowe informacje o zapisach można uzyskać pod 
numerami telefonu: 695 761 799, 667 305 003.

(UM)

Zmiana przepisów
prawa podatkowego

  1 stycznia 2016 roku wprowadzono szereg zmian ustawowych w przepi-
sach prawach podatkowego. Zmianom uległy między innymi zasady ustalania 
zobowiązań oraz sposoby płatności.

 Jedną ze zmian jest to, że nie ustala 
się zobowiązań, jeśli wysokość podatku 
nie przekraczałaby najniższych kosztów 
doręczenia przesyłki poleconej. Brak za-
tem od 2016 roku decyzji ustalających 
zobowiązania poniżej kwoty 7 złotych.
 Istotną zmianą jest wprowadze-
nie jednorazowej płatności, gdy kwota 
podatku nie przekracza 100 zł w takim 
wypadku podatek jest płatny w  cało-
ści w terminie płatności pierwszej raty. 
Będzie to zatem najczęściej termin 
15  marca 2016 roku, jednak nie wcze-
śniej niż 14 dni od doręczenia decyzji. 
Taka informacja zawarta jest w uzasad-
nieniu przesyłanych decyzji.
 Zmianie uległy także zasady prze-
liczania fizycznej powierzchni użytków 
rolnych na powierzchnię przeliczenio-
wą. Od 2016 roku wprowadzono stały 
przelicznik dla gruntów rolnych zabu-
dowanych, gdzie 1 ha fizyczny to 1 ha 
przeliczeniowy, a także stały przelicznik 

dla gruntów zadrzewionych i  zakrze-
wionych na użytkach rolnych oraz dla 
rowów gdzie 1 ha fizyczny to 0,2 ha 
przeliczeniowego. Do 2015 roku prze-
liczniki użytków uzależnione były od 
klasy gruntu.
 Istotną zmianą, która głównie do-
tyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą, jest likwidacja możliwości 
zastosowania niższej stawki podatku dla 
budynków i budowli będących w  złym 
stanie technicznym, bez uzyskiwania de-
cyzji organu nadzoru budowlanego. Od 
2016 roku jedyną podstawą do obniżenia 
stawki dla budynków i budowli będących 
w złym stanie technicznym jest ostateczna 
decyzja organu nadzoru budowlanego. 
 Przedstawione powyżej zmiany wyni-
kają z zapisów ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych, ustawy o podatku rolnym 
oraz ustawy o podatku leśnym, które we-
szły w życie od 1 stycznia 2016 roku.

(UM)

 W związku z zawartym porozu-
mieniem pomiędzy Gminą Boguchwała 
i Powiatem Rzeszowskim od 2016 roku 
w Boguchwale funkcjonuje Punkt Nie-
odpłatnej Pomocy Prawnej, który usy-
tuowany jest w Budynku Administracyj-
no-Biurowym, Plac Rynek 2.

 Mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej, której udzielać będą radcowie 
prawni we wszystkie dni robocze tygo-
dnia w następujących godzinach:
• poniedziałek 14:00-18:00
• wtorek 10:00-14:00
• środa 14:00-18:00
• czwartek 10:00-14:00
• piątek 14:00-18:00

Telefon kontaktowy do Punktu Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej w  Boguchwa-
le: 017 87 55 298.
Szczegóły: www.boguchwala.pl 

(UM)

Nieodpłatna pomoc 
prawna na terenie
Gminy Boguchwała
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 Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień mieszkańców o Kielanówce, 
a przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła lokalna poetka, pani Helena 
Owczarska. Na scenie wystąpiły dzieci ze Zespołu Szkół w Kielanówce z „Jasełkami” 
oraz finaliści Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Ponadto swój repertuar przed-
stawiła grupa teatralna działająca przy LOK „Wspólnota”, a program taneczny zapre-
zentowały dzieci z Kielanówki i Racławówki. Uroczystości towarzyszyła „Wystawa 
Starej Fotografii” ze zbiorów Zespołu Szkół w Kielanówce.

GBP

„Kielanówka - moje miejsce...”
- relacja z wydarzenia

 18 stycznia zakończyła się tegoroczna 
edycja plebiscytu, organizowanego przez 
Gazetę Codzienną „Nowiny”, na „Najsympa-
tyczniejszą pierwszą klasę 2015 roku”. Kon-
kurs, który trwał od 8 grudnia 2015 roku, 
polegał na oddawaniu każdego dnia głosów 
na swoich faworytów poprzez wysyłanie sm-
sów, głosowanie na łamach „Nowin”, bądź za 
pośrednictwem portalu społecznościowego - 
facebook.
 W plebiscycie, w którym udział wzięło po-
nad 250 szkół z województwa podkarpackiego, 
sukces odniosła Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Mogielnicy. Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu społeczności szkolnej oraz śro-
dowiska lokalnego, z wynikiem 9716 głosów, 
zajmując czwarte miejsce znalazła się w gronie 
laureatów.

Uczniowie z Mogielnicy laureatami
w plebiscycie „Nowin” 

 W nagrodę „pierwszaki” z placówki z Mogielnicy pojadą na warsztaty 
językowe, gdzie będą na nich czekać zabawy, konkursy z nagrodami i poczę-
stunek. Dodatkowo w przyszłym tygodniu szkołę odwiedzi redakcja „Nowin” 
z niespodziankami.

(SP Mogielnica)

 29 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Kielanówce odbyło się 
spotkanie pn. „Kielanówka - moje miejsce...” promujące nowe wydawnictwo 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale - „Dzieje Kielanówki. Od powsta-
nia do połowy XX wieku” autorstwa Dyzmy Pietruchy.
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 Bardzo dobrze spisali się ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nie-
chobrzu w Finale Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, który odbył się 29 stycznia 
2016 roku w Rzeszowie.
 Młodzi koszykarze z Niechobrza 
wygrywając z drużyną z Trzebosi i Trze-
bowniska zapewnili sobie pierwsze 
miejsce w powiecie rzeszowskim. Emo-

Sukcesy młodych koszykarzy

cjonujący przebieg miała ostatnia kwar-
ta meczu finałowego z Trzebowniskiem, 
gdzie na 5 minut przed końcem był re-
mis 15:15. Zawodnicy z Niechobrza za-
chowali więcej zimnej krwi i ostatecznie 
zwyciężyli 23:18.
 Natomiast 28 stycznia w Głogowie 
Małopolskim rozegrany został powiatowy 
finał w mini koszykówce dziewcząt. Za-

 Liderem projektu będzie samorząd 
województwa, a lokalne samorządy 
gminne partnerami. W projekcie uczest-
niczyć też będą Polskie Linie Kolejowe. 
W ramach projektu planowanych jest 
szereg inwestycji m.in.: zakup 12 sztuk 
nowoczesnego taboru oraz budowa 
zaplecza technicznego dla pojazdów 
szynowych. Powstanie także 14 nowych 
przystanków, a stare przystanki i stacje 
zostaną wyremontowane. Projekt zakła-
da budowę zupełnie nowej linii kolejo-
wej Rzeszów - Jasionka.
 Projekt obejmie swym obszarem 
gminy zlokalizowane w obrębie linii 
kolejowych biegnących od Dębicy do 
Przeworska oraz od Kolbuszowej po 
Strzyżów. Na terenie tych gmin zosta-
ną wybudowane lub przebudowane 
drogi dojazdowe do dworców i stacji, 

Podmiejska Kolej Aglomeracyjna
- Gmina Boguchwała podpisała list intencyjny

 8 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 18 samorządów (w tym przedstawiciel naszego samorządu) 
podpisali list intencyjny w sprawie przygotowania wspólnego projektu dotyczącego uruchomienia Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej.

powstaną też między innymi parkingi 
w systemie „parkuj i jedź”. Łączne koszty 
planowanych zadań w ramach projektu 
to 358 mln zł. Kolej Aglomeracyjna ma 
powstać do 2020 r. Na terenie gminy Bo-
guchwała planowana jest m.in. budowa 
dwóch dodatkowych przystanków ko-
lejowych wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą.
 Zdaniem zastępcy burmistrza 
Piotra Klimczaka: „to ważny projekt 
rozwojowy dla naszego samorządu. 
Główny cel to poprawa dostępności 
komunikacji publicznej w aglomeracji 
rzeszowskiej w tym na terenie gminy 
Boguchwała. Pozyskanie nowych pasa-
żerów, przejęcie części pasażerów z ko-
munikacji indywidualnej i zwiększenie 
udziału transportu zbiorowego, zwłasz-
cza transportu kolejowego będącego 

jednym z najbardziej   przyjaznych śro-
dowisku rodzajów transportu. Na tere-
nie naszej gminy planowana jest m.in. 
budowa dwóch dodatkowych przystan-
ków kolejowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą”.

(UM)(fot. www.podkarpackie.pl)

wodniczki ze Szkoły Podstawowej w Bo-
guchwale, mistrzynie gminy, zajęły drugie 
miejsce, przegrywając po zaciętej walce 
z Rudną Wielką. Dziewczęta aby dojść do 
finału rozegrały 7 meczy, z czego wygrały 
6, m.in. z takimi szkołami jak: Bratkowice, 
Dynów i Głogów Małopolski.

(ZS Niechobrz, SP Boguchwała)
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 Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 10/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku, ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postę-
powaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.
 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Boguchwała:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych 

rodzaj czynności
termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym
termin w postępowaniu 

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03-31.03.2016 r. 28.04-04.05.2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

do 06.04.2016 r. 09.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych

15.04.2016 r. 18.05.2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.04-25.04.2016 r. 19.05-23.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.04.2016 r. 25.05.2016 r.

 Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, co oznacza w roku 2016 rodzice mogą 
składać w/w deklarację do 22 lutego.
 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała:

Zgodnie z określonymi nowymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzaieci zamieszkałe 
w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami.                                                                                  (UM)

rodzaj czynności
termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym
termin w postępowaniu 

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie  przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03-31.03.2016 r. 26.04-28.04.2016 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym doko-
nanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

04.04.2016 r. 04.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych 

15.04.2016 r. 12.05.2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 20.04-22.04.2016 r. 16.05-23.05.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25.04.2016 r. do 31.08.2016 r.

Darmowe badanie
alkomatem w Boguchwale

 Piłeś dzień wcześniej alkohol i nie masz pewności, czy mo-
żesz już wsiąść za kierownicę? Takie wątpliwości można rozwiać 

na Komisariacie Policji 
w  Boguchwale. Dzięki 
zawartemu porozumie-
niu, Gmina Boguchwa-
ła sfinansowała zakup 
nowego alkomatu za 
kwotę 13 500 zł. Bada-
nie jest bezpłatne.

(UM)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 Z końcem lutego upływa pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek składa się do Burmistrza Boguchwały wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.
 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Środki wypłacane będą w ter-
minie: 1 kwietnia - 29 kwietnia 2016 roku. 
 Więcej informacji na stronie: bip.minrol.gov.pl                                                                                                                                            (UM)
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 Comber to wywodząca się ze śre-
dniowiecza ludowa zabawa zapustna 
(ostatkowa), odbywająca się dawniej 
w różnych regionach Polski, zazwyczaj 
w tłusty czwartek. „Babski Comber”, 
organizowany przez Lokalny Ośro-
dek Kultury w Niechobrzu, to przede 
wszystkim dobra zabawa karnawało-
wa przeznaczona wyłącznie dla pań. 
 Ósma edycja gminnego „Com-
bra” zagościła w tym roku do Zarzecza. 
W hotelu Hibiskus pojawiło się ponad 
200 pań. Jedynym męskim akcentem 
wieczoru byli: wodzirej, członkowie 
orkiestry, kelnerzy oraz reporter Gaze-
ty Codziennej „Nowiny”.

Babski Comber 2016

 Obowiązkowo uczestniczki musia-
ły pojawić się w przebraniach. Nie za-
brakło diablic, piratek, księżniczek oraz 
z postaci z popularnych filmów. Nagro-

dę za najlepsze przebranie zdobyła 
pani Joanna z Lutoryża za Fionę z di-
snejowskiego Shreka.

(UM / LOK Razem) (fot. LOK Razem)

Boks na Rynku Miejskim,
czyli Turniej o Puchar Burmistrza Boguchwały

 96 zawodników z 23 klubów bokserskich z Polski i Słowacji stanęło do rywalizacji w I Ogólnopolskim Turnieju Bok-
serskim o Puchar Burmistrza Boguchwały.

 Mimo mroźnego popołudnia, w sobotę 23 stycznia w hali 
wystawienniczej na boguchwalskim Rynku Miejskim pano-
wała gorąca atmosfera. Komplet widzów zagrzewał do walki 
przede wszystkim zawodników miejscowego UKS Gimnasion 
Boguchwała. Łącznie w turnieju odbyło się 39 pojedynków w 
kategoriach młodzik, kadet, junior i senior. Ozdobą turnieju 
była jedna stoczona walka w wykonaniu kobiet.
 Ufundowane przez Burmistrza Boguchwały puchary 
otrzymali wyłonieni przez jury najlepsi zawodnicy turnieju:
• Dominik Harwankowski - Jawor Team Jaworzno (kadet),
• Adam Ziomek - UKS Gimnasion Boguchwała (junior),
• Mateusz Jurkiewicz - Jawor Team Jaworzno (senior).
 Puchar dla najlepszej drużyny w klasyfikacji końcowej, 
za najwięcej wygranych pojedynków turniejowych, otrzymał 
UKS Gimnasion Boguchwała.
 Organizatorzy Turnieju: Gmina Boguchwała, Uczniow-
ski Klub Sportowy „Gimnasion” w Boguchwale, Podkarpacki 
Okręgowy Związek Bokserski, Miejskie Centrum Kultury w Bo-
guchwale.

 Obszerna galeria zdjęć oraz materiały viedo dostępne na 
portalu facebook: 
www.facebook.com/boguchwala.gmina
 Wyniki walk: www.boguchwala.pl

(UM, UKS Gimnasion)
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 Na nowoczesnej pływalni rywa-
lizowali najlepsi skoczkowie do wody 
z całego kraju. W chwili obecnej najlep-
szą drużynę w tej bardzo efektownej 
dyscyplinie sportu ma Sekcja Skoków 
do Wody ZKS Stal Rzeszów. Wielu z za-
wodników tam trenujących pochodzi 
i mieszka na terenie gminy Boguchwała.
 Wśród nich są obecne Mistrzynie 
Polski w swoich kategoriach wiekowych: 
Agnieszka Frankiewicz z Boguchwały 
(I miejsce z trampoliny 3 m) oraz Karolina 
Wolska, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Racławówce (I miejsce z trampoliny 
3 m oraz wieży). Spore osiągnięcie spor-
towe uzyskała również Amelia Traciak 
zdobywając brąz z trampoliny 3 m i 1 m. 
Swoich sił próbował również zawodnik 

Ogólnopolskie sukcesy sportowe
zawodników z gminy Boguchwała

z  najmłodszej grupy wiekowej Maksym 
Janik z Lutoryża. W rywalizacji nie zalicza-
nej do grupy medalowej zajął pierwsze 
miejsce z obydwu trampolin (1 m i 3 m).
 Skoki do wody to wymagająca du-
żych nakładów czasu, energii i finansów 
dyscyplina sportu, a w chwili obecnej 
zawodnicy dysponują jedynie przesta-
rzałą infrastrukturą, nie przystającą do 
europejskiej klasy ośrodków. Jednak 
braki sprzętowe nadrabiają zapałem 
i pracowitością, a zawsze z wdzięcz-
nością przyjmą wszelakiego rodzaju 
wsparcie na obozy szkoleniowe w no-
woczesnych ośrodkach, wyjazdy na za-
wody, czy też organizację zawodów na 
miejscu. Pozwoli im to realizować w peł-
ni pasje sportowe i uzyskiwać sukcesy 

rozsławiając Podkarpacie, tak jak robią 
to ich starsi koledzy z Klubu: Andrzej 
Rzeszutek i Kacper Lesiak, biorący obec-
nie udział w kwalifikacjach olimpijskich 
RIO 2016 - tłumaczy prezes sekcji ZKS 
Stal Rzeszów Sławomir Wolski.

Sławomir Wolski,
skokidowody.stalrzeszow.eu

 Już po raz jedenasty kapituła 
Stowarzyszenia Sportowo-Turystycz-
nego „Lubcza” wybrała Sportowca 
Roku. Tym razem tytuł otrzymał duet 
akrobatek sportowych Malwina Sala 
i Maja Stasicka. Wręczenia pamiątko-
wych statuetek dokonali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka oraz 
prezes SST Lubcza Jan Fularz.
 W minionym roku zawodniczki 
odniosły wiele sukcesów w akrobatyce 
sportowej. Najważniejszym osiągnię-

Tytuł Sportowca Roku Stowarzyszenia
„Lubcza” dla duetu akrobatek

ciem było zdobycie Mistrzostwa Polski 
Seniorek. Podopieczne Eweliny Fijołek 
i  Roberta Sokołowskiego mogą się tak-
że poszczycić: wicemistrzostwem polski 
juniorów, reprezentowaniem naszego 
kraju na Mistrzostwach Europy senio-
rów oraz juniorów, I miejscem na XIX 
Międzynarodowym Turnieju Wiosennym 
w Świdnicy, I miejscem na Międzynaro-
dowym Turnieju w Akrobatyce Sporto-
wej Winobranie w Zielonej Górze, III miej-
scem na Międzynarodowym Turnieju pod 

Wawelem w Kra-
kowie, III miejscem 
w Grand Prix Polski 
im. Stanisława Ge-
ronia w Rzeszowie. 
Stowarzyszenie po 
raz kolejny doceniło 
młodego sportow-
ca pochodzącego 
z terenu gminy Bo-
guchwała, bowiem 
Maja Stasicka miesz-
ka w Woli Zgłobień-
skiej. 

 Młode zawodniczki Stali Rzeszów 
dały próbkę swoich umiejętności i ze-
brały gromkie owacje od wszystkich 
uczestników sobotniego „Balu Miło-
śników Sportu”. Warto wspomnieć, że 
w  ubiegłych latach tytuł Sportowca 
Roku trafiał w ręce m.in. Krystiana Her-
by, Krzysztofa Ignaczaka, Rafała Wilka, 
czy Michała Bartusika.

SST Lubcza

 W dniach 29-31 stycznia 2016 roku odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski 
w Skokach do Wody Poznań 2016.
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