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Wiadomości samorządowe:
Relacja z sesji Rady Miejskiej (XLII,XLIII, 
XLIV)
Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
Jednogłośne absolutorium dla Burmi-
strza Boguchwały
Trwają prace przy budowie ŚDS

Informacje:
Ogłoszenie LGD
Instalacje fotowoltaiczne 
Zmiany w przepisach dotyczących wy-
cinki drzew
Nowy okres świadczeniowy programu 
„Rodzina 500+”
Minister zdrowia z wizytą w Szkole Pod-
stawowej w Boguchwale
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Ra-
cławówki mistrzami powiatu

Kronika:
Podhalańczycy świętowali w Bogu-
chwale
Naukowy Zawrót Głowy w GBP
Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kielanówce
Dni Boguchwały 2017 – relacja
60 lat Parafii w Lutoryżu
Dni Otwartych Drzwi PODR oraz Giełda 
Hobbystów…

Edukacja:
V Gminny Konkurs Grafiki Komputero-
wej „Paint - pokaż co potrafisz”
SP Boguchwała najlepsza w powiato-
wym finale mini piłki nożnej
Mpotęga w Boguchwale
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu 
z certyfikatem „Nowoczesnej edukacji 
wczesnoszkolnej”
Podsumowanie konkursów przedmio-
towych 2017

Kultura i rozrywka:
„Jak nie czytam, jak czytam!” - plenero-
wy happening GBP 
Kalendarz imprez
Zaproszenie na Dożynki 2017

Sport: 
Podsumowanie sezonu piłkarskiego 
2016/2017
Turniej szachowy
Zawody Wędkarskie Zarządu Koła PZW 
nr 13 w Boguchwale

Kompleks Basenów Kąpielowych to 
nowoczesny obiekt rekreacyjny wyposa-
żony w wiele atrakcji zarówno dla dzieci 
jak i dla dorosłych. Doskonałe miejsce do 
zabawy, wypoczynku i relaksu. Na terenie 
kompleksu znajduje się basen rekreacyj-
ny, brodzik dla dzieci, plac zabaw, boisko 
do piłki plażowej oraz zaplecze sanitarne 
(przebieralnie, natryski, toalety).

W sezonie 2017 otwarta została wy-
pożyczalnia sprzętu rekreacyjnego oraz 

trzy punkty gastronomiczne oferujące 
zarówno dania fast-food, dania z grilla, 
przekąski, lody i wiele innych.

 � adres: Kompleks Basenów Kąpielo-
wych - Boguchwała, ul. Kolejowa 15C 

 � godziny otwarcia: poniedziałek-pią-
tek - 10:00-19:00, sobota-niedziela - 
09:00-19:00 

 � telefon: 500 248 890, 17 230 65 72 
 � e-mail / www: basen@mck.bogu-
chwala.pl , www.mck-boguchwala.pl

Przypominamy o konieczności 
wymiany dowodu osobistego

Do końca 2017 roku ponad 2 tysiące 
mieszkańców Gminy Boguchwała stanie 
przed koniecznością wymiany dowo-
du osobistego na nowy. Nie należy więc 
czekać na ostatnią chwilę, narażając się 
nawet na  wielogodzinne kolejki, tylko już 
teraz złożyć wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego. 

Przypominamy, że wniosek na dowód 
osobisty osoba pełnoletnia składa osobi-
ście, załączając aktualne zdjęcie. Zwraca-
my uwagę, że zdjęcie musi spełniać usta-
wowe wymogi, osoba musi znajdować się 
w pozycji frontalnej i patrzeć  na wprost. 
Więcej informacji dot. wniosku na dowód 

osobisty i wymagań dotyczących fotogra-
fii na stronie www.obywatel.gov.pl 

Wystarczy też, że powiemy fotografo-
wi, że zdjęcie potrzebne nam jest do do-
wodu osobistego, z pewnością wykona je 
prawidłowo. 

Można również wniosek o wydanie 
dowodu osobistego złożyć za pośrednic-
twem strony www.epuap.gov.pl, ale do 
tego musimy mieć potwierdzony profil 
zaufany lub podpis elektroniczny.

Ważne jest więc, aby sprawdzić już 
teraz ważność posiadanego dowodu oso-
bistego i jeśli był wydany w 2007 roku, zło-
żyć wniosek o wydanie nowego.

UM
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XLII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 8 czerwca 2017 roku. Podczas posiedzenia pod-
jęto uchwały w sprawie: 

Sesje Rady Miejskiej w Boguchwale

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr: 475/2, 475/4, 
475/6, 475/10 położonych w Mogielnicy,

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Luto-
ryżu,

 � Nabycia na rzecz gminy  nieruchomości nr 616/11 położonej 
w Kielanówce,

 � Sprzedaży nieruchomości nr 326/4 położonej w Boguchwale,
 � Zamiany nieruchomości położonych w Zgłobniu,
 � Powierzenia przez gminę spółce prowadzenia Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 � Wyrażenia zgody na przystąpienie w poczet członków spół-

dzielni,
 � Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej  

Biblioteki Publicznej,
 � Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiego Cen-

trum Kultury,
 � Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lokalnego Ośrod-

ka Kultury „Razem” w NIechobrzu,
 � Zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Lokalnego Ośrod-

ka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu,
 � Wyrażenia woli realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwesty-

cyjnego.

XLIII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 22 czerwca 2017 roku. Podczas posiedzenia 
podjęto uchwały w sprawie: 

 � Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 408  
położonej w Boguchwale.

 � Zmiany budżetu,
 � Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

XLIV Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 27 lipca 2017 roku. Podczas posiedzenia pod-
jęto uchwały w sprawie:

 � Zmiany budżetu,
 � Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 � Przyjęcia do realizacji Strategii Zintegrowanych Inwesty-

cji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
z dnia 21 czerwca 2016 roku,

 � Zawarcia umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn. 
„Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej - PKA”,

 � Uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 408 położonej w  Boguchwale,

 � Powierzenia przez gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp.  
z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym.

UM

 � Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy Boguchwała za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu,

 � Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2016 rok,
 � Zmiany budżetu,
 � Zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 � Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 roku,
 � Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 � Przystąpienia do realizacji projektu,
 � Zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu,
 � Utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej  

w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Boguchwale,

 � Uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 � Wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia,
 � Uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki 

w nauce,
 � Nabycia nieruchomości nr: 229/2, 228/2, 221/6, 221/3 położo-

nych w Boguchwale,
 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr: 40/4, 40/5 położo-

nych w Racławówce,

 � Zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy  Boguchwała na lata 2016-2022,

 � Uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakła-
dowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,

 � Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Boguchwale,

 � Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. w Boguchwale,

 � Zmiany uchwały Nr XXIII.268.2016 z dnia 21 kwietnia 2017 
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego,

 � Zmiany uchwały Nr XXXIX.481.2017 z dnia 30 marca 2017 roku 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 roku,    

 � Zmiany uchwały Nr XLII.522.2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Rzeszowie,

Podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej  
w Boguchwale Uchwałą Nr XLIV.555.2017 przyjęto do realiza-
cji, w zakresie zadań dotyczących Gminy Boguchwała, Strate-
gię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Dokument stanowi szczegółowy plan strategiczny i ope-
racyjny mający przyczynić się do rozwoju gospodarczego  

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym jego ściślejszej 
integracji i poprawy życia społeczności lokalnej, wspartej mo-
dernizacją czy rozbudową infrastruktury. Przyjęcie strategii ZIT 
ROF było wymogiem warunkującym uzyskanie pozytywnej opi-
nii koordynatora ds. środowiska w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.                                                                                       

UM

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
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Jednogłośne absolutorium  
dla Burmistrza Boguchwały
Podczas XLII Sesji Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bogu-
chwały Wiesławowi Dronce z tytułu wykonania budżetu samorządu za 2016 rok. Głosowa-
nie nad wnioskiem o absolutorium poprzedziło zapoznanie się ze sprawozdaniem zapre-
zentowanym przez Skarbnika Gminy Dorotę Witek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania 
budżetu wydała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Absolutorium,  
czyli ocena działalności finansowej gminy

Instytucja absolutorium służy kontroli wykonywania budżetu. Po zakoń-
czeniu roku budżetowego, Rada Miejska ocenia pracę burmistrza w zakresie 
działalności finansowej gminy. Burmistrz przedstawia sprawozdanie finansowe  
za dany rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna bada 
je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie udzielenie absolutorium 
dla burmistrza. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regional-
nej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje. Izba to organ kontrolno-nadzorczy, 
a jej opinia jest obiektywnym stanowiskiem pozwalającym na ocenę prawidło-
wości prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu.

Ubiegłoroczny budżet Gminy Bogu-
chwała został uchwalony przez Radę Miej-
ską 30 grudnia 2015 roku i zakładał do-
chody gminy na poziomie 55,5 mln zł oraz 
wydatki w kwocie 59,4 mln zł. W trakcie 
wykonywania budżetu następowały zmia-
ny dokonywane, zgodnie z kompetencja-
mi i upoważnieniami, przez Radę Miejską 
w Boguchwale i Burmistrza Boguchwały. 
Rok budżetowy zamknął się kwotami: do-
chodów w wysokości 70 792 946 zł i wy-
datków 67 647 370 zł. Nadwyżka budżetu 
wyniosła 2 683 767 zł.

Dochody gminy
Na dochody gminy złożyły się wpływy 

z dochodów własnych gminy, subwencja 
ogólna oraz dotacje z budżetu państwa, 
a także środki na zadania realizowa-
ne przy udziale środków zewnętrznych,  
w tym z Unii Europejskiej. Największą 
część gminnych dochodów stanowią do-
chody własne gminy w kwocie 28,4 mln zł. 
Są to m.in. wpływy z podatków i opłat lo-
kalnych, dochody z majątku gminy, udziały 
w podatkach PIT i CIT, dotacje na zadania 
realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorial-
nego oraz wpływy z innych źródeł. Ponad 
19,8 mln zł stanowiła subwencja ogólna  
z budżetu państwa, w skład której wcho-
dzi m.in. część oświatowa subwencji. Do-
tacje z budżetu państwa na finansowanie 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz środki na realizację programów rzą-
dowych wyniosły 20,8 mln zł, a wzrost  
w tej dziedzinie związany był z wprowa-
dzeniem programu 500+. Budżet gminy 
został także zasilony kwotą 1,1 mln zł  
w formie tzw. środków zewnętrznych,  
w tym dotacji Unii Europejskiej.

Najwięcej wydatków  
na oświatę

Wydatki budżetowe w 2016 roku za-
mknęły się kwotą 67,7 mln zł. Podobnie 
jak w latach ubiegłych największą kwotę 
stanowiły środki wydatkowane na oświa-
tę. Funkcjonowanie szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych, gimnazjów 
i Liceum Ogólnokształcącego sfinanso-
wano kwotą 22,6 mln zł. Najważniejszą 
inwestycją z zakresie oświaty była roz-
budowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu  
o pomieszczenia nowego przedszkola, 
które zostanie uruchomione w nowym 
roku szkolnym. Bieżące remonty budyn-
ków szkolnych wyniosły blisko 200 tys. zł. 
Ponad 220 tys. zł przekazano na prowa-
dzenie dwóch gminnych żłobków. Pomo-
cą materialną w kwocie 280 tys. zł objęto 
334 uczniów.

Ponad 16,5 mln zł  
dla boguchwalskich rodzin

Wydatki związane z działaniami  
z zakresu pomocy społecznej wyniosły 
19,5 mln zł. Ponad 16,5 mln zł wydatko-
wano na wypłaty m.in. świadczeń wy-
chowawczych, świadczeń rodzinnych, 
czy świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego. Świadczeniami wychowawczymi 
w wysokości 10,5 mln zł wsparto 1657 
rodzin. W 2016 roku z pomocy w for-
mie zasiłku okresowego skorzystało 243 
osób, natomiast z zasiłku celowego 176 
osób. Łącznie na ten cel wydatkowano 
750 tys. zł. W ramach wydatków sfinan-
sowano program dożywiania, który objął 
431 dzieci. Ze środków gminnych sfinan-
sowane także pobyt 14 osób w Domach 
Pomocy Społecznej oraz prowadzenie 
Dziennego Domu Senior-Wigor w Racła-
wówce. Blisko 200 tys. zł wydatkowano 
na kontynuowanie realizacji projektu 

Wyrównywanie szans mieszkańców Gmi-
ny Boguchwała oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu”.

W zakresie ochrony zdrowia za kwo-
tę blisko 300 tys. zł sfinansowano pro-
wadzenie świetlic profilaktycznych oraz 
prowadzono działania na rzecz osób uza-
leżnionych. Jak co roku władze samorzą-
dowe sfinansowały szczepienia przeciw 
grypie dla osób w wieku powyżej 65 roku 
życia oraz szczepienie przeciwko wiruso-
wi HPV. Ponownie zorganizowane zostały 
warsztaty dance-aerobik oraz warsztaty 
ruchowe dla osób w wieku 50+.

Drogi, chodniki i gospodarka 
komunalna 

Ponad 5,6 mln zł wydatkowano na 
zadania związane z transportem, z czego 
ponad 3,5 mln zł stanowiły wydatki inwe-
stycyjne. Kontynuowany program budo-
wy i modernizacji dróg gminnych wyniósł 
1,7 mln zł. Kwotę 800 tys. zł przeznaczo-
no na wykonanie kolejnych odcinków 
chodników przy drogach powiatowych 
na terenie Gminy Boguchwała. Pozostałe 
środki zostały przeznaczone m.in. na bie-
żące utrzymanie dróg, budowę nowych 
parkingów, sfinansowanie transportu pu-
blicznego oraz realizację projektu pole-
gającego na budowie mostu na Wisłoku.

Blisko 4,9 mln zł przeznaczono na 
szeroko pojętą gospodarkę komunalną  
i ochronę środowiska. Pośród wydatków 
znalazły się m.in. funkcjonowanie syste-
mu gospodarowania odpadami komu-
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Środowiskowy Dom Samopomocy
W zakresie inwestycji znalazła się kompleksowa przebudo-

wa oraz rozbudowa Domu Ludowego. Pierwszy etap prac prze-
widuje wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wodociągo-
wej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji, centralnego 
ogrzewania. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwio-
wa, w budynku pojawi się winda dla osób niepełnosprawnych  
i nowe wyposażenie. Dzięki realizacji inwestycji powstanie 
świetlica zapewniająca dzienną opiekę osobom niepełno-
sprawnym, a Środowiskowy Dom Samopomocy przyczyni się 
do poprawy warunków świadczenia usług w zakresie pomocy 
społecznej. W placówce będą realizowane m.in. programy po-
magające podopiecznym w nabyciu umiejętności wykonywa-
nia podstawowych czynności życia codziennego.

Trwają prace przy przebudowie 
Domu Ludowego w Mogielnicy
Trwają prace związane z rozbudową Domu Ludowego w Mogielnicy. Realizacja inwestycji 
stworzy nową infrastrukturę społeczną - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zmo-
dernizowane zostaną pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Remiza strażacka
Drugi etap inwestycji przewiduje rozbudowę budynku o gara-

że dla wozów bojowych OSP. Wykonane zostaną nowe posadzki, 
instalacje elektryczne i wodociągowe oraz niezbędne prace wy-
kończeniowe. Ponadto przewiduje się budowę parkingów i chod-
ników oraz termomodernizację obiektu. Powierzchnia użytkowa 
budynku zwiększy się do blisko 620 m2.

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy otrzymało 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 1,2 mln zł. 
Pozostałe środki zostaną wydatkowane z budżetu Gminy Bogu-
chwała. Całkowita wartość obu etapów inwestycji to 2 241 816 zł. 
Zakończenie prac planowane jest na początek 2018 roku.

nalnymi, oświetlenie ulic, placów i dróg, 
a także dopłaty do ceny odprowadzanych 
ścieków z gospodarstw domowych. Naj-
ważniejszymi inwestycjami komunalnymi 
w 2016 roku były: budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej, deszczowej oraz wodocią-
gowej, budowa i modernizacja oświetle-
nia ulicznego.

Kultura i sport
W zakresie upowszechniania kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego  
w 2016 roku wydatkowano ponad 
2,6 mln zł. W kwocie tej znalazła się dzia-
łalność gminnych ośrodków kultury, a tak-
że dotacje dla stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych. Ponadto sfinansowano 
prace renowacyjne przy zabytkowych ko-
ściołach oraz kapliczkach. Dodatkowo sfi-
nansowano prace projektowe m.in. nad 

przebudową Domu Ludowego w Zarzeczu 
oraz rewitalizację otoczenia Domu Ludo-
wego w Zgłobniu.

Do najważniejszych inwestycji w ubie-
głym roku należał projekt modernizacji 
boisk, który został wsparty środkami mini-
sterialnymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej. Za kwotę 1,1 mln zł przeprowadzo-
no prace modernizacyjne oraz zakupiono 
nowe wyposażenie boisk w Boguchwale, 
Mogielnicy, Nosówce, Zgłobniu i Zarzeczu 
(stadion Płomyka Lutoryż). Ponadto w Mo-
gielnicy pojawiło się nowe wyposażenie 
siłowni a w Boguchwale i Zarzeczu miejsca 
rekreacji. Dotacjami w wysokości ponad 
500 tys. zł wsparto działalność klubów 
sportowych oraz organizację wydarzeń  
i imprez o charakterze sportowym, m.in. 
wyścigu MTB, czy I Biegu Boguchwała-Wi-
słoczysko. 

Z budżetu Gminy Boguchwała sfinan-
sowano działalność Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Jednostki z Zarzecza, Zgłob-
nia, Boguchwały i Niechobrza wzbogaci-
ły się o nowy sprzęt. Środki budżetowe 
przekazane zostały także na rozbudowę 
remizy w Niechobrzu.

Realizację ubiegłorocznego budżetu 
podsumował burmistrz Wiesław Dronka – 
Dziękuję Radzie Miejskiej za udzielenie mi 
absolutorium i głosowanie za pozytywną 
oceną mojej pracy. Słowa podziękowania 
kieruję pod adresem moich współpracow-
ników – dyrektorów wydziałów, kierow-
ników referatów i pracowników Urzędu 
Miejskiego oraz dyrektorów i pracowników 
jednostek organizacyjnych. Dobre wyniki 
Gminy Boguchwała są udziałem bardzo 
wielu osób, które starają się jak najlepiej 
wykonywać postawione zadania.

UM
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje  

realizowane przez podmioty inne niż LGD 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

na operacje w zakresie:

„Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych  
lub powiatowych w ramach przedsięwzięcia 3.3.1  

Rozwój infrastruktury drogowej”

Forma wsparcia: 
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

Zakres tematyczny operacji: 
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a.    umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społecz-
ne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg pu-
blicznych albo

b.     skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390, 
z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
 � w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Pl. Rynek 2;  

36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku oraz pod numerami telefonów:  
(17) 230 65 58, 698 166 371.

 � Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY 
36-072 Świlcza 168 w każdy wtorek, tel. (17)867 01 19

 � Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Try-
gon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 w każdy czwartek, tel. (17)850 39 14

 � oraz na stronie internetowej: www.lgd-trygon.pl

                                

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Zapraszamy na bezpłatne szkolenia 
informacyjne dla mieszkańców gmin, 
potencjalnych beneficjentów projektu 
pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie 
ROF - projekt parasolowy” dotyczącego 
montażu i użytkowania instalacji foto-
woltaicznych w gospodarstwach domo-
wych.

W ramach szkoleń przedstawione 
zostaną:

 � zasady działania instalacji fotowol-
taicznej, korzyści stosowania syste-
mów fotowoltaicznych, ekonomika 
instalacji PV,

 � warunki uczestnictwa w projekcie pt. 
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie 
ROF - projekt parasolowy”, w tym za-
sady dofinansowania,

 � praktyczne aspekty związane z udzia-
łem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE 
na terenie ROF - projekt parasolowy”.
Przewidziany jest również panel py-

tań i odpowiedzi. Szkolenia odbędą się w:
 � Zgłobniu - Dom Ludowy, Zgłobień 77 
- 07.08.2017 r., godz. 16:30

 � Lutoryżu - Dom Ludowy, Lutoryż 189 
- 08.08.2017 r., godz. 16:30

 � Racławówce - Dom Ludowy, Racła-
wówka 147 - 09.08.2017 r., godz. 16:30
Nabór wniosków przystąpienia do 

projektu odbywać się będzie w dniach 
11-29 września 2017 roku, w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale 
(dokładne dane co do miejsc przyjmo-
wania wniosków zostaną podane na 
minimum 2 tygodnie przed 11 września 
2017 roku) – zastrzega się możliwość 
zmiany terminów naboru.

Wszelkie materiały i informacje do-
tyczące projektu, w tym zasad naboru 
i udziału w projekcie dostępne są na 
stronie internetowej Lidera Projektu 

Instalacje fotowoltaiczne 
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy”

(Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl 
oraz na stronie internetowej www.bo-
guchwala.pl. Prosimy o bieżące i uważ-
ne śledzenie stron internetowych wska-
zanych powyżej, ponieważ to tylko za 
ich pośrednictwem będą przekazywane 
wszelkie i wiążące informacje (w tym 
tych o zmianach) dotyczące projektu.

Zasady udziału Mieszkańców w pro-
jekcie określa Regulamin naboru wnio-
sków mieszkańców w ramach projektu 
pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie 

ROF - projekt parasolowy” - prosimy  
o zapoznanie się z regulaminem! W przy-
padku pytań związanych z udziałem  
w projekcie prosimy o kierowanie ich 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania 
będą publikowane wyłącznie w drodze 
elektronicznej na stronie internetowej 
Lidera Projektu www.rof.org.pl.

Począwszy od dnia 11 lipca 2017 
roku dostępne będą również do pobra-
nia materiały informacyjne prezentowa-
ne podczas szkoleń.

W związku z wejściem w ży-
cie ustawy o zmianie ustawy  
o ochronie przyrody z dnia 11 maja 
2017 r. (Dz.U.2017.1074), od 17 czer- 
wca 2017 r. obowiązują szczegól-
ne reguły postępowania dotyczące 
usunięcia drzew, które rosną na nie-
ruchomościach stanowiących wła-
sność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, przewi-
dujące m.in. obowiązek zgłoszenia 
przez właściciela nieruchomości 
zamiaru usunięcia drzewa w przy-
padku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm 
przekracza:

 � 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,

Zmiany w przepisach 
dotyczących wycinki drzew 

 � 65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

 � 50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Nowy okres świadczeniowy  
programu „Rodzina 500+” 

1 sierpnia 2017 roku rozpoczęło się 
przyjmowanie wniosków o świadcze-
nie wychowawcze 500+ na nowy okres 
świadczeniowy trwający od 1 paździer-
nika 2017 roku do 30 września 2018 
roku. Wnioski można składać osobiście 
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguchwale, Plac Rynek 

2, I piętro, pok. 1.02 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 07:30-15:30, 
lub elektronicznie.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów:  
17 87 55 261, 17 87 55 266, 17 87 
55 267 oraz na stronie internetowej 
www.boguchwala.pl. 
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Minister zdrowia z wizytą  
w Szkole Podstawowej w Boguchwale 

26 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Boguchwale odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem ministra zdrowia 
Konstantego Radziwiłła i wicemini-
ster Józefy Szczurek-Żelazko. Podczas 
konferencji zostały zaprezentowane 
pierwsze efekty prac nad systemem 
medycyny szkolnej. Minister zapowie-

dział wprowadzenie trzech elementów 
nowego systemu: szkolnych gabinetów 
zdrowotnych, szkolnych gabinetów 
dentystycznych oraz dentobusów.

Podczas wizyty w boguchwalskiej 
placówce kierownictwo ministerstwa od-
wiedziło szkolny gabinet stomatologicz-
ny prowadzony przez lekarz stomatolog 

Violettę Rozborską. W spotkaniu wzię-
ła udział wojewoda podkarpacki Ewa  
Leniart oraz burmistrz Wiesław Dronka. 
Po zakończeniu spotkania z dzienni-
karzami minister wpisał się do kroniki 
szkolnej, zaproponował pamiątkowe 
zdjęcie i podziękował za gościnność.

UM

Bezkonkurencyjne w zawodach spor-
towo-pożarniczych według regulaminu 
CTiF oraz mustrze okazały się drużyny  
z Racławówki, zdobywając cztery pu-

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
z Racławówki mistrzami powiatu
Po dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców z OSP Racławówka i OSP 
Niechobrz wzięły udział w zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w 17 czerw-
ca w Kamieniu.

chary dla najlepszych. Dziewczęta z Nie-
chobrza zajęły miejsce drugie. Chłopcy 
z Niechobrza ukończyli zmagania na 
miejscu piątym. Drużyny z Racławówki 

oraz drużyna dziewcząt z Niechobrza 
będą reprezentowały powiat rzeszowski 
podczas przyszłorocznych mistrzostw 
województwa.

źródło i fot. OSP Racławówka
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Podhalańczycy świętowali  
w Boguchwale
14 czerwca na Rynku Miejskim w Boguchwale swoje święto obchodził 21 Batalion Dowo-
dzenia. W ramach uroczystości obchodzona była także 20. rocznica ufundowania przez  
samorząd Gminy Boguchwała sztandaru jednostki.

Uroczystości rozpoczęło przyjęcie przez 
dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalański 
płk Ryszarda Pietras meldunku o gotowo-
ści pododdziałów do uroczystego apelu. Na 
maszt została wciągnięta została flaga pań-
stwowa, a żołnierze batalionu odśpiewali 
hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni go-
ście, a wśród nich przedstawiciele władz 
samorządowych na czele z Burmistrzem Bo-
guchwały Wiesławem Dronką, byli dowód-
cy batalionu, dowódcy jednostek 21 BSP,  
komendanci, szefowie instytucji wojsko-
wych, przedstawiciele służb mundurowych 
z regionu oraz dyrektorzy szkół współpracu-
jących z 21 bdow wraz z uczniami.

Dowódca 21 Batalionu Dowodzenia 
ppłk Zbigniew Cabała serdecznie powitał 
przybyłych gości, a następnie nawiązał do 
miejsca uroczystości i społeczeństwa Gminy 
Boguchwała, od którego 20 lat temu bata-
lion otrzymał sztandar. Przedstawił również 
osiągnięcia jednostki na przestrzeni 24 lat 

jego istnienia. Na koniec wystąpienia po-
dziękował żołnierzom i pracownikom bata-
lionu za wysiłek i poświęcenie w codziennej 
służbie i pracy.

Święto batalionu było także okazją 
do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla 
najlepszych żołnierzy. Gwiazdy Afganistanu 
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz brązowe medale «Za Zasługi 
dla Obronności Kraju» nadane przez 
Ministra Obrony Narodowej wręczył płk 
Ryszard Pietras. Dowódca batalionu ppłk 
Zbigniew Cabała wyróżnił i wręczył listy gra-
tulacyjne oraz przyznawane z okazji święta 
batalionu odznaki pamiątkowe 21 Batalio-
nu Dowodzenia. Wśród uhonorowanych 
odznaką pamiątkową byli m.in. Dowódca 
21 BSP płk Ryszard Pietras, Burmistrz Bogu-
chwały Wiesław Dronka oraz matka chrzest-
na sztandaru 21bdow pani Stefania Buda. 
Dla wyróżnionych i uhonorowanych żołnie-
rze odśpiewali pieśń brygady „Podhalański 
Gród”.

Tradycyjnie elementem kończącym 
uroczystość było odegranie Pieśni Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego i defilada 
pododdziałów batalionu. Musztrę parad-
ną zaprezentowali uczniowie z 14 Liceum 
Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół 
Technicznych w Rzeszowie, a tuż po de-
filadzie Wojskowa Orkiestra z Rzeszowa 
odegrała koncert muzyczny połączony z 
pokazem musztry paradnej. Bezpośrednio 
po apelu odbył się „Piknik z 21 Batalionem 

Dowodzenia”, w ramach którego odbył się 
pokaz grupy rekonstrukcyjno-historycznej 
GRH Othala oraz występ zespołu wokalnego  
z Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalań-
skich. Dla sympatyków i miłośników wojska 
został wystawiony sprzęt będący na wypo-
sażeniu batalionu, a także zorganizowana 
nauka ścieżka saperska przygotowana przez 
Patrol Rozminowania, na której zwiedzający 
mogli użyć wykrywaczy min i innego specja-
listycznego sprzętu saperskiego. Dla wszyst-
kich przybyłych na święto przygotowano 
tradycyjną żołnierską grochówkę.

12 maja 1997 r. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Aleksander Kwaśniewski Decyzją 
nadał 21 Batalionowi Dowodzenia sztandar 
wojskowy ufundowany przez społeczeństwo 
Gminy Boguchwała. Uroczystość patrio-
tyczno-religijna, w czasie której poświęcono  
i wręczono sztandar dowódcy batalionu od-
była się 22 czerwca 1997 roku w Boguchwale. 
Poświęcenia sztandaru dokonał, w obec-
ności rodziców chrzestnych Stefanii Budy  
i Władysława Kawy, Ordynariusz Polowy Woj-
ska Polskiego ks. bp gen. dyw. Sławoj Leszek 
Głódź. Sztandar w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wręczył dowódcy ba-
talionu mjr Ludwikowi Siucie Sekretarz Stanu 
Marek Dukaczewski. Komitetem Fundatorów 
Sztandaru kierowali: Wójt Gminy Boguchwa-
ła Jan Gajdek oraz Dyrektor Zakładów Porce-
lany Elektrotechnicznej „ZAPEL” S.A. Marek 
Augustyn.

 źródło: 21 bdow; fot. UM

Naukowy Zawrót Głowy  w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Boguchwale
Było rodzinnie… i edukacyjnie. Nowy projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale 
przyciągnął do Rezydencji Literackiej Boguchwały sporą gromadkę dzieci i ich rodziców.   
A wszystko to – by więcej wiedzieć i świetnie się przy tym bawić. 

W sobotę 10 czerwca 2017 roku każdy 
z uczestników warsztatów znalazł w biblio-
tecznej ofercie coś dla siebie. Rodzice – rze-
czowe informacje nt. „Roli książek i bajek  
w wychowaniu seksualnym dzieci”, przed-
stawione z pasją przez profesjonalistkę  
– dr nauk o zdrowiu Martę Ćmiel- 
-Giergielewicz. Podczas tego wykładu pre-
zentowanych było wiele współczesnych 
utworów literackich dla dzieci, które mogą 
być również wspaniałym wsparciem eduka-
cyjnym dla młodych rodziców, jak np. książka 

Grzegorza Kasdepke „Horror! czyli skąd się 
biorą dzieci”. Warto czytać takie książki. To 
się opłaca… i przynosi wszystkim – dzieciom  
i rodzicom wiele radości.

A skoro o dzieciach teraz mowa – to dla 
nich Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale przygotowała nie lada gratkę – bo 
warsztaty „Naukowy Zawrót Głowy”, z kloc-
kami LEGO w roli głównej. Warsztaty pro-
wadzone przez Monikę Pączek inspirowały 
dzieci do kreowania budowli nie z tej ziemi. 

Irena Jakubiec
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Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kielanówce

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiela-
nówce zostało utworzone przez panią 
Stanisławę Mazur, która skupiła wokół 
siebie mieszkanki wsi. Aktywność tych 
pań była ogromna, organizowały one 
kursy gotowania, pieczenia, haftu, szy-
cia, pokazy żywieniowe, wieczornice  
z ogniskiem i śpiewem ludowych pio-
senek. Odbywało się to na scenie w sali 
ówczesnego Domu Ludowego.

28 maja z okazji jubileuszu 60-lecia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Kielanówce 
w Domu Ludowym w Kielanówce od-
było się uroczyste spotkanie. Na ręce 
przewodniczącej Marii Fąfary gratulacje 
i życzenia złożyli przedstawiciele władz 
samorządowym gminy - Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Boguchwale Wie-
sław Kąkol, zastępca burmistrza Ewa 
Śliwa oraz Sekretarz Gminy Krzysztof 
Lassota.

Z historii Koła
Przewodniczące się zmieniały,  

a członkiń przybywało. Proponowane 
formy pracy, tj. kursy rolnicze, żywienio-
we, pokazy haftu, czy robienia sweter-
ków na drutach zachęcały coraz to nowe 
kobiety do wstępowania w szeregi KGW. 
Z czasem kobiety zaczęły organizować 
dożynki wiejskie, dni seniora, festyny, 
a zarobione pieniądze przeznaczały na 
rozwój koła. 

Członkinie angażowały się w przy-
gotowywanie Dni Kielanówki, „Świę-
ta ziemniaka”, Dnia Babci i Dziadzia. 
KGW było także współorganizatorem 
wspaniałych zabaw sylwestrowych. 
Koło czynnie współpracuje z Zespołem 
Szkół oraz Lokalnym Ośrodkiem Kultury 
„Wspólnota”. Obecną przewodniczącą 
koła jest pani Maria Fąfara.

źródło i fot. LOK «Wspólnota»

Dni Boguchwały 2017
3 i 4 czerwca obchodziliśmy Dni Boguchwały. Dwudniowe święto gminy wypełnione było 
wieloma atrakcjami.

z koncertmistrzów Filharmonii Podkar-
packiej, Filharmonii Krakowskiej i Orkie-
stry Akademii Beethovenowskiej. Ponadto  
w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale 
odbyła się wystawa malarstwa Iwony i Kazi-
mierza Baciów.

W obchodach jubileuszu wziął 
udział także Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski, delegacje KGW, wiceprze-
wodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW 
oraz pracownicy Lokalnego Ośrodka 
Kultury Wspólnota w Zgłobniu. Podczas 
spotkania wystąpił zespół Kalina, kaba-
ret z Woli Zgłobieńskiej oraz kapela po-
dwórkowa. Na stole nie zabrakło ciasta 
upieczonego przez same członkinie oraz 
jubileuszowego tortu.

Obchody święta Boguchwały rozpoczął 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Bo-
guchwały, zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Boguchwale we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Sporto-
wo-Turystycznym „Lubcza”. Jednocześnie 
na terenie Gminnego Centrum Sportu  
i Rekreacji w Niechobrzu odbyły się Gmin-
ne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP.  
W strażackich zmaganiach wzięło udział łącz-
nie 13 drużyn. Najlepsi okazali się strażacy  
z Niechobrza i Racławówki. Medale, pucha-
ry oraz pamiątkowe dyplomy zwycięzcom 
wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kąkol, Komendant Miejski PSP To-
masz Baran oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP Kazimierz Siorek.

Oficjalnie tegoroczne Dni Boguchwały 
otworzył koncert „Operowe Variete”. W so-
botnich uroczystościach, oprócz przedsta-
wicieli władz samorządowych gminy na cze-
le z Burmistrzem Boguchwały Wiesławem 
Dronką i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Wiesławem Kąkolem, wzięli udział parla-
mentarzyści, m.in. poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Stanisław Ożóg, poseł Wojciech 
Buczak oraz Starosta Rzeszowski Józef Jo-
dłowski. Obchody Dni Boguchwały swoją 
obecnością zaszczyciły również delegacje 

z miast partnerskich – Jasła, słowackiego 
Vranova nad Topľou oraz Sniny, czeskiej 
Bystrzycy nad Pernstejnem i ukraińskiego 
Trościańca. Na scenie Rynku Miejskiego 
wystąpili soliści Iwona Socha i Adam Sobie-
rajski oraz zespół instrumentalny złożony  
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60 lat Parafii w Lutoryżu
„To miejsce wybrał Bóg” – pod takim hasłem w dniu 25 czerwca Parafia pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Józefa w Lutoryżu zainaugurowała obchody niezwykłego jubileuszu 
– 60-lecia swojego powstania.

przeboje oraz utwory z najnowszej płyty 
pt. „Miłości Ślad”. Po koncercie zapytana 
o wrażenia, odpowiedziała: „Bardzo się 
cieszę, że mogłam przyjechać do Lutory-
ża i wraz z publicznością zaśpiewać swoje 
największe przeboje. Widok rozśpiewa-

W obchodach jubileuszu wzięli udział 
zaproszeni goście: księża na czele z Bisku-
pem Rzeszowskim, przedstawiciele władz 
lokalnych: Starosta Rzeszowski Józef  
Jodłowski, Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Dronka, członkowie Rady Miejskiej  
i Rady Sołeckiej, przedstawiciele instytucji 
i stowarzyszeń oraz licznie przybyli wierni.

 Głównym punktem rocznicy, była uro-
czysta Msza św., której przewodniczył Or-
dynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. bp Jan 
Wątroba w asyście ks. dziekana Jana Koca, 
proboszcza ks. Stanisława Boratyna oraz 
kapłanów pracujących w ciągu wszystkich 
lat i przybyłych gości. W głoszonej homilii 
Ksiądz Biskup przypomniał historię parafii, 
a zwłaszcza procesję mieszkańców, która 
w 1957 roku wyruszyła do gmachu Woje-
wództwa Rzeszowskiego, aby walczyć o jej 
utworzenie. Procesja dotarła do Zwięczycy 
i tam wszyscy zostali zatrzymani przez mi-
licję, która gazem łzawiącym rozproszyła 
grupę. Po Mszy św. proboszcz parafii ks. 
Stanisław Boratyn otrzymał tytuł kanonika 
RM. Odpowiedniej rangi wydarzeniu nada-
ła oprawa liturgiczna chóru Gaudium z Mo-
gielnicy oraz Orkiestry Dętej.

Drugą część uroczystości stanowiły 
występy artystyczne, na które składały się 
m.in. inscenizacja uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej przedstawiająca sylwetkę swo-
jego patrona oraz otwarcie  Izby Pamięci 
ks. Czesława Przystasia. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali bp Jan Wątro-
ba, ks. dziekan Jan Koc, ks. Stanisław Bo-
ratyn oraz dyrektor szkoły Alina Ladzińska. 
Na scenie wystąpiła kapela Kalina wraz  
z zespołem Aspekt, a przedstawiciele grup 
duszpasterskich, pokrótce opowiedzieli  
o działalności każdej ze wspólnot istnieją-
cej przy parafii. Na koniec odbył się kon-
cert wyjątkowego gościa - Eleni. W reper-
tuarze wokalistki znalazły się największe 

Niedziela rozpoczęła się od występów 
tanecznych. W sali widowiskowej MCK 
zaprezentowali się młodzi tancerze Klu-
bu Tańca Towarzyskiego „Dżet” Rzeszów-
-Boguchwała, Studia Baletowego Laili 
Arifuliny gr. Assamble i Exercise, Dziecięcy 
Zespół Artystyczny „Uśmiech” z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Rzeszowie oraz 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszo-
wie, Boguchwałki, Zespół Dziecięcy z MCK 
w Boguchwale, Zespół Taneczny „Małe 
Kalinki” z Lutoryża, Akademia Tańca Mi-
czałowscy oraz Studio Tańca „PASSjA”. 
Na terenie Rynku Miejskiego nie zabrakło 
atrakcji - dmuchańców, pokazów sprzętu 

strażackiego, miasteczka bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, stoiska z potrawami 
regionalnymi zorganizowanego przez  
Lokalną Grupą Działania „Trygon - Rozwój 
i Innowacja” i Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompa-
nija” oraz stoiska zdrowotnego ZOZ nr 2  

Organizatorami Dni Boguchwały byli: Gmina Boguchwała oraz Miejskie Centrum 
Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale, Lokalnym 
Ośrodkiem Kultury „Razem” w Niechobrzu, Lokalnym Ośrodkiem Kultury „Wspólno-
ta” w Zgłobniu, Zarządem ZOSP RP w Boguchwale, Lokalną Grupą Działania „Try-
gon - Rozwój i Innowacja”, Stowarzyszeniem Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwa-
ła, Fundacją „Być Blisko” oraz Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Zespół Pieśni 
 i Tańca „Kompanija”.

w Rzeszowie. Na scenie zaprezentowały 
się zespoły: „Kompanija”, „Mimo wszyst-
ko” z Mogielnicy oraz „Effatha”. Piosenki 
legendarnych Beatlesów zagrał zespół 
„The Postman”, a całość zakończyła dys-
koteka pod gwiazdami.

UW

nej rzeszy fanów, znającej moje piosenki 
jest dla mnie najpiękniejszym prezentem”.  
Finiszem obchodów jubileuszu był Apel 
Jasnogórski wraz z błogosławieństwem, 
którego udzielili miejscowi duszpasterze.  

źródło i fot. Parafia Lutoryż
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Za nami Dni Otwartych 
Drzwi PODR 2017
Tradycyjnie, w ostatni weekend czerwca, Podkarpacki Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale licznie odwiedzili 
rolnicy, hodowcy, doradcy, wystawcy, specjaliści instytucji 
rolniczych oraz mieszańcy obszarów wiejskich i miast.

W święcie środowiska rolniczego 
jakimi są Dni Otwartych Drzwi Podkar-
packiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go połączone z XIX Regionalną Wysta-
wą Zwierząt Hodowlanych wzięli udział 
m.in.: podsekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard 
Zarudzki, poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Stanisław Ożóg, posłowie na 
Sejm RP Krystyna Wróblewska, Halina 
Szydełko oraz Mieczysław Miazga, wo-
jewoda podkarpacki Ewa Leniart, czło-
nek Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego Lucjan Kuźniar, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Jerzy Cypryś, starosta rzeszowski Jó-
zef Jodłowski, Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka oraz wójtowie gmin.  
W święcie rolników uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji rolniczych rolnic-
twa, uczelni i firm.

W XIX Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych uczestniczyli najlepsi ho-
dowcy z województw: podkarpackiego, 
małopolskiego i śląskiego, którzy zapre-
zentowali swoje zwierzęta: bydło, konie, 
kozy, króliki, szynszyle, drób użytkowy  
i ozdobny. Dużą atrakcją okazał się zor-
ganizowany przez Małopolskie Centrum 
Biotechniki prowadzony na ringu przez 
dzieci hodowców pokaz cieląt. Podczas 
Dni Otwartych Drzwi zaprezentowano  
6 parokonnych zaprzęgów, które odbyły 
honorową przejażdżkę po Boguchwale. 
Statuetki dla najlepszych hodowców 
koni wręczył burmistrz Wiesław Dronka.

Tradycyjnie na terenie pola do-
świadczalnego zorganizowano wystawę 
maszyn rolniczych. Prezentowało się  
45 producentów i dystrybutorów ma-
szyn i ciągników rolniczych oraz na-
rzędzi wykorzystywanych w rolnictwie  
i ogrodnictwie. Ponadto zwiedzającym 
zaprezentowano aż 1243 poletka z róż-
nymi doświadczeniami ze zbożami, 
roślinami strączkowymi, ziemniakami, 
warzywami, ziołami, roślinami przypra-
wowymi i energetycznymi.

Zakłady przetwórcze, koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia oraz indywi-
dualni producenci prezentowali trady-

cyjną żywność w konkursie „Najlepszy 
produkt podkarpacki”. Do konkursu 
przystąpiło 26 podmiotów, prezentując 
i poddając ocenie 70 produktów trady-
cyjnych i regionalnych. Organizatorzy 
przygotowali również wiele atrakcji  
i rozrywek dla najmłodszych, a imprezę 
uświetniły występy zespołów artystycz-
nych, a w wśród nich pokaz mażoretek 
oraz koncerty Sanockiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „Avanti”, „Kompaniji”  
z Boguchwały oraz innych.

Dodatkową atrakcją Dni Otwartych 
Drzwi w Boguchwale była prezentacja 
działalności Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Boguchwale oraz Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. W dniu 
25 czerwca br., pracownicy GBP w Bo-
guchwale oraz  studenci Uniwersytetu 
Aktywni Plus w Boguchwale, a także  
pracownicy i podopieczni WTZ w Zgłob-
niu prezentowali wyroby rękodzielnicze 
i własnoręcznie przyrządzone ziołowe  
kremy oraz smakowite dania a także 
produkty gastronomiczne z roślin dzi-
ko rosnących. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się też - prezentowane 
tego dnia - drewniane anioły, ceramicz-
ne figurki, kolorowe notesiki, serwetki, 
gobeliny, a nawet barwne kompozycje 
kwiatowe tworzone z pełnym emocjo-
nalnym zaangażowaniem przez pod-
opiecznych WTZ w Zgłobniu. Jak co 
roku nie zabrakło „kiermaszu książki 
wyczytanej”, podczas której można było 
również zwiedzić przygotowane przez 
pracowników GBP wystawy; pt. „Ko-
smiczna odyseja” – udostępniona w sali 
spotkań GBP oraz plenerową  wystawę 
okolicznościową pn. „Uniwersytet Ak-
tywni Plus w Boguchwale w kadrze apa-
ratu fotograficznego”.

Podsumowując Dni Otwartych Drzwi 
to kolejny sukces organizacyjny PODR, 
w którym uczestniczyło około 30 tys. 
osób, czego dowodem jest ogromna 
ilość rodzin z dziećmi i gratulacje skła-
dane organizatorom poprzez komuni-
katory społecznościowe oraz strony in-
ternetowe.

Źródło: podrb.pl oraz archiwum GBP,  
fot. UM/GBP w Boguchwale
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W konkursie wzięło udział siedem szkół 
z terenu Gminy Boguchwała: SP Kiela-
nówka, SP nr 2 Niechobrz, SP Racławów-
ka, SP Mogielnica, SP Wola Zgłobieńska,  
SP Zarzecze oraz SP Lutoryż. Nadesłanych 

V Gminny Konkurs Grafiki Komputerowej 
„Paint – pokaż co potrafisz” 
7 czerwca w Szkole Podstawowej w Kielanówce odbyło się uroczyste zakończenie V Gmin-
nego Konkursu Grafiki Komputerowej „Paint - pokaż co potrafisz”. Temat tegorocznej edycji 
brzmiał: „Najpiękniejsze zakątki mojej miejscowości”.

zostało 17 prac w kategorii klas I-III oraz  
15 w kategorii klas IV-VI. Koordynatorem 
konkursu była Katarzyna Bać - nauczy-
ciel matematyki i zajęć komputerowych  
w Szkole Podstawowej w Kielanówce.

Dyrektor szkoły Mariusz Kalandyk 
wręczył uroczyście nagrody uczniom, 
którzy zajęli miejsca I-III oraz zdobyli 
wyróżnienia. Nagrody, dyplomy i wyróż-
nienia otrzymało 13 uczniów. Zdobyw-
cy pierwszych miejsc otrzymali zegarki 
smartwatch. Dyrektor podziękował rów-
nież nauczycielom, którzy przygotowali 
swoich uczniów do konkursu.

Tradycyjnie uroczyste wręczenie 
nagród uświetnił występ uczniów klasy 
IIa pod kierunkiem Anny Polak. Dzieci 
przebrane za bajkowe postaci zaprezen-
towały przedstawienie pt.: „Brzydkie ka-
czątko” H.Ch. Andersena. Mali aktorzy 
zebrali gromkie brawa.

Tegoroczny konkurs pokazał, że poziom 
umiejętności w grafice komputerowej jest 
bardzo wysoki, a zwycięskie i wyróżnione 
prace pokazują, że młodzież z naszej gminy 
jest pomysłowa i utalentowana. O wysokim 
poziomie może świadczyć również fakt, że 
w tym roku wyjątkowo w kategorii klas 4-6 
były aż trzy drugie miejsca.

źródło i fot. SP Kielanówka

Piotr Świder, Patryk Kawa, Wiktor Kawa  
i Adrian Zięba trener drużyny Artur Bil-
ski. Na etapie gminnym szkołę reprezen-
towali Jakub Soczylas, Aleksander Lew  
i Kamil Biernat. Gratulujemy wszystkim 
osiągniętego wyniku.

źródło i fot. SP Boguchwała

Szkoła Podstawowa  
w Boguchwale  
najlepsza w powiatowym finale 
mini piłki nożnej

12 czerwca na Or-
liku w Boguchwale 
odbył się finał powia-
towy Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w mini 
piłce nożnej chłop-
ców. W finale znalazły 
się szkoły, które były 
najlepsze w swoich 
gminach i zwycięsko 
przeszły półfinały po-
wiatowe.

Najlepszą szkołą 
w tych rozgrywkach  
i na tym szczeblu 
okazali się młodzi piłkarze ze Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale, pokonu-
jąc szkoły z Krasnego i Podlasia. Szkołę 
reprezentowali: Patryk Kocząb (bram-
karz), Kacper Żyła, Kornel Barć, Kac-
per Kusz (kapitan), Oliwier Angerman, 
Kacper Szalacha, Maksymilian Czepiel, 

„mPotęga” to program granto-
wy, który popularyzuje matematykę 
wśród uczniów i zachęca nauczycieli, 
rodziców i  pasjonatów matematyki 
do przezwyciężenia rutyny i schema-
tów w nauczaniu tego przedmiotu. 
Do tej pory mFundacja dofinanso-
wała 304 projekty, przeznaczając 
1,77 mln zł na kreatywną naukę ma-
tematyki. Wzięło w nich udział ok. 
175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.

Szkoła Podstawowa w Bogu-
chwale napisała projekt pod tytu-
łem ,,Bryły geometryczne w archi-
tekturze mojej gminy”, który został 
pozytywnie rozpatrzony przez Kapi-
tułę Konkursową. Projekt skierowa-
ny jest do uczniów klas V - VII oraz 
rodziców. Będzie on realizowany od 
11 września do 22 grudnia 2017 r.  
Relacje z projektu będzie można śle-
dzić na stworzonym przez uczniów 
blogu, stronie szkoły, stronie gminy, 
w dzienniku elektronicznym oraz  
w lokalnych gazetach.

SP Boguchwała

mPotęga 
w Boguchwale
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Udział w konkursie miał na celu 
promowanie potencjału najmłodszych 
uczniów, uatrakcyjnienie ich pobytu  
w szkole oraz zdobycie nowych do-
świadczeń. W ramach projektu realizo-
wano zadania, za których wykonanie 
odpowiedzialni byli nauczyciele edu-
kacji wczesnoszkolnej. Wspólnie zre-
alizowano m.in. spotkania uczniów  
z przedstawicielami Policji, szkolne mi-
strzostwa w grach edukacyjnych, dzień 
talentów, dzień wspólnego czytania pn. 
„Czytanie łączy pokolenia”, pogadankę 
pod hasłem - „Tolerancja na co dzień. 
Podobieństwa i różnice między ludźmi”.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu  
z certyfikatem „Nowoczesnej edukacji wczesnoszkolnej” 

W projekcie uczestniczyli wszyscy 
uczniowie klas I-III a w poszczególnych 
zadaniach brali udział rodzice, zaprosze-
ni goście oraz nauczyciele. Przeprowa-
dzone zadania były oryginalne i ciekawe, 
pozytywnie wpłynęły na integrację ze-
społów klasowych. Uczniowie pracowali 
wspólnie, razem starali się o sukces swo-
ich poczynań. Wzrosło w nich poczucie 
własnej wartości i uświadomili sobie ile 

potrafią. Mieli również okazję zdobyć 
nowe informacje na wiele poruszanych 
tematów, niejednokrotnie w nietypowy, 
nowoczesny sposób.

Za wykonanie 10 zadań jury konkur-
su przyznało maksymalną ilość punk-
tów, a certyfikat potwierdził wysoką 
jakość pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nie-
chobrzu.

W listopadzie 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu przystąpiła do VIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu dla szkół „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna” organizowa-
nego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

W Instytucie Teologiczno-Pastoral-
nym w Rzeszowie odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursów organizo-
wanych przez Podkarpackiego Kura-
tora Oświaty. Na tą uroczystość został 
zaproszony uczeń Szkoły Podstawowej 
w Boguchwale - Miłosz Jachyra, który 
uzyskał tytuł laureata w dwóch konkur-
sach: z matematyki i przyrody. Podczas 
ceremonii z udziałem wojewody Ewy 
Leniart zostały wręczone dyplomy i na-
grody uczniom uzyskującym wybitne 
wyniki w konkursach przedmiotowych, 
tj. laureatom wielokrotnym. Dyplomy 

Podsumowanie konkursów  
przedmiotowych 2017
otrzymały również Danuta Opalińska-
-Dulińska i Agnieszka Uryniak, które 
przygotowywały Miłosza do konkursów.

Gala była także okazją do uho-
norowania gimnazjów przodujących  
w rankingu szkół uczestniczących w te-
gorocznej edycji konkursów kuratoryj-
nych certyfikatem „Szkoły przyjaznej 
utalentowanym uczniom”. Dokument 
ten potwierdza wysoką jakość kształce-
nia mierzoną ilością uzyskanych tytu-
łów laureatów. Szczególnie miły akcent 
gali stanowiło uplasowanie Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Boguchwale wśród 
najlepszych szkół gimnazjalnych Podkar-
pacia, potwierdzone wręczeniem na ręce 
dyrektora Gimnazjum certyfikatu „Szko-
ły przyjaznej utalentowanym uczniom”.

Przyznane dzisiaj dyplomy, nagrody  
i wyróżnienia podkreślają rzetelną naukę 
i szczególny talent laureatów konkur-

sów przedmiotowych. Są także podzię-
kowaniem dla nauczycieli i rodziców 
za trud mądrego wychowania, pomoc  
w rozpoznaniu zdolności i inspirowa-
nie do zdobywania nowej wiedzy. Ser-
decznie gratuluję wszystkim laureatom. 
Pragnę pochwalić Waszą postawę: peł-
ną chęci do nauki i dzielenie się wiedzą  
w duchu szlachetnej rywalizacji. Gratulu-
ję Wam talentu, ciężkiej pracy i ambicji, 
niezbędnych w osiąganiu tak wspania-
łych wyników. Nauczycielom dziękuję za 
wytrwałość i konsekwencję w działaniu. 
Rodzicom zaś gratuluję tak wspaniałych 
dzieci i dziękuję, że dajecie im wsparcie, 
zrozumienie i motywujące słowa  zachęty 
w chwilach zwątpienia - podkreśliła wo-
jewoda, gratulując wyróżnionym.

źródło: Agnieszka Uryniak, Gimnazjum 
Dwujęzyczne, Urząd Wojewódzki; 

fot. rzeszow.uw.gov.pl
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„Jak nie czytam, jak czytam!”
Plenerowy Happening Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Na plenerowe spo-
tkanie z książką wybra-
ło się wielu sympatyków 
dobrej lektury… i kre-
atywnej zabawy. Przyszły  
i przedszkolaki, i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej  
w Boguchwale, a nawet 
gimnazjaliści, reprezentu-
jący dwie boguchwalskie 
szkoły – Gimnazjum im. ks. 
ppłk. Stanisława Żytkie-
wicza i Gimnazjum Dwuję-
zyczne. No i oczywiście… 
czytelnicy i sympatycy 
Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Boguchwale. 
Tego dnia Park Lubomirskich w Bo-

guchwale tętnił gwarem blisko 200 osób 
i pozytywną, literacką energią. Wielu 
uczestników bibliotecznego happenin-
gu przyniosło ze sobą własne książki 
– można rzec tzw. „perełki” literackie. 
Na Polanie pod Baobabem czytali naj-
znamienitsi lektorzy, reprezentujący 

różne grupy społeczno-zawodowe, od 
uczniów, studentów-seniorów, po na-
uczycieli, bibliotekarzy i instruktorów 
ds. rolnictwa. A uczestnicy happeningu 
słuchali i słuchali, zachwyceni pięknem 
wybranych do lektury utworów. Czyta-
no rymowanki Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima, Agnieszki Frączek, wiersze ks. 
Jana Twardowskiego czy też fragmenty 
ulubionych przez młodzież powieści.

Plenerowy Happening „Jak nie czy-
tam, jak czytam!” był doskonałą okazją 
do popularyzacji czytania książek także 
w formie elektronicznej. Zachęcali do 
tego bibliotekarze z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boguchwale, prezentu-
jąc bezpłatne kody dostępu do bazy 
IBUK LIBRA, liczącej obecnie ponad 
1400 książek z bogatą ofertą lekturową, 
beletrystyczną i popularnonaukową. 
Warto to sprawdzić – biorąc przykład  
z niektórych uczestników biblioteczne-
go happeningu, którzy ulubione utwory 
literackie czytali… z tabletów właśnie.

Irena Jakubiec

Kalendarz 
wydarzeń  
kulturalnych 

SIERPIEŃ
 � 11 (piątek) Boguchwała - recital 
poetycki Piotra Drożdza (GBP)

 � 12 (sobota) Boguchwała  - Wyspa 
Brel, koncert Mateusza Pieniążka 
(MCK)

 � 15 (wtorek) Zarzecze - Gminne Do-
żynki (LOK Razem)

 � 17-18 (czwartek-piątek) Bogu-
chwała - Dziecięce Igraszki Lite-
rackie

 � 20 (niedziela) Boguchwała  - kon-
cert KUKI PAU (MCK)

 � 24-25 (czwartek-piątek) - Zarze-
cze Dziecięce Igraszki Literackie 
– (GBP)

 � 30 (czwartek) Niechobrz - Dziecię-
ce Igraszki Literackie – (GBP)

WRZESIEŃ
 � 1 (piątek) Boguchwała - wieczór 
autorski z fantastyką (Agnieszka 
Krupa, GBP)

 � 2 (sobota) Boguchwała – Biesiada 
literacka z Weselem Wyspiańskiego, 
Narodowe Czytanie, (GBP)

 � 3 (niedziela) Niechobrz – Naro-
dowe Czytanie 2017 z Parą Prezy-
dencką, (GBP)

 � 7-8 (czwartek-piątek) Boguchwa-
ła - Dziecięce Igraszki Literackie 
(GBP)

 � 9 (sobota) Boguchwała – Krajobraz 
mojego miasta, Europejskie Dni 
Dziedzictwa (GBP)

 � 14-15 (czwartek-piątek) Kielanów-
ka - Dziecięce Igraszki Literackie 
(GBP)

 � 17 (września) Boguchwała– Seks 
nie może czekać, spotkanie autor-
skie z o. Ksawerym Knotzem  (GBP)

 � 17 (niedziela) – VII Wyścig MTB Bo-
guchwała  (SST Lubcza)

 � 21-22 (czwartek-piątek) Racła-
wówka - Dziecięce Igraszki Literac-
kie (GBP)

 � 28-29 (czwartek-piątek) Nosówka - 
Dziecięce Igraszki Literackie (GBP)

Cóż za udane przedpołudnie! Tak  
z pewnością powiedziałoby wielu 
uczestników Plenerowego Happenin-
gu „Jak nie czytam, jak czytam!”, który  
1 czerwca 2017 roku zorganizowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale, przyłączając się do ogólnopol-
skiej akcji redakcji miesięcznika „Biblio-
teka w Szkole”.

Zapraszamy  
na Dożynki Gminne 
2017

Burmistrz Boguchwały oraz Lokalny 
Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu 
zapraszają na Dożynki Gminne, które 
odbędą się 15 sierpnia 2017 roku na te-
renie rekreacyjnym przy Szkole Podsta-
wowej w Zarzeczu.
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Sezon 2016/2017 Izolator Boguchwa-
ła zakończył wyjazdowym zwycięstwem 
5:1 w Nowej Dębie. Biało-zieloni zakoń-
czyli sezon na drugim miejscu tracąc  
w ostatecznym rozrachunku 16 punktów 
do mistrza ligi Wólczanki Wołka Pełkińska. 
Zespół z Boguchwały odniósł 22 zwycię-
stwa, 5 remisów i 7 porażek. Najlepszym 
strzelcem Izolatora był Łukasz Szczoczarz, 
który zdobył 20 bramek. Z drużyną po-
żegnał się trener Andrzej Szymański. Do 
nowego sezonu, który Izolacja rozpocznie  
12 sierpnia w  Nowej Sarzynie, drużynę 
przygotuje dotychczasowy trener junio-
rów Tomasz Głąb.

W klasie okręgowej do końca o trzecie 
miejsce walczyła Jedność. Drużyna z Nie-
chobrza niestety przegrała w Rzeszowie  
z Koroną 4:0. Tym samym Jedność na 
koniec sezonu zajęła 4. miejsce (58 pkt,  
17 zwycięstw, 7 remisów, 8 przegranych) 
wyprzedzona przez Wisłok Strzyżów, Stru-
myk Malawa i Sawę Sonina. W ostatnim 
meczu sezonu 2016/2017 Grom uległ na 
wyjeździe Czarnym Czudec 3:2. Pomimo 
niezbyt udanego sezonu drużyna z Mogiel-
nicy utrzymała się w Klasie A (11. miejsce, 
19 pkt, 6 zwycięstw, 1 remis, 17 porażek).

O awansie do Klasy A rozstrzygało 
ostatnie derbowe spotkanie pomiędzy 
Iskrą a Novi. Do awansu zespół ze Zgłob-
nia potrzebował bezbramkowego remisu 
lub zwycięstwa. Każdy inny remis oraz 
porażka sprawiały, że promocję wywalczy 

Sezon piłkarski 2016/2017 zakończony. 
Awans Iskry Zgłobień do Klasy A
Kluby piłkarskie z terenu Gminy Boguchwały zakończyły sezon 2016/2017. Najwięcej  
radości po ostatnim gwizdku zapanowało w szatni w Zgłobniu. Iskra w przyszłym sezonie 
dołączy do Gromu Mogielnica w rozgrywkach Klasy A.

drużyna z Nosówki. Decydujący pojedy-
nek przykuł uwagę lokalnej społeczności  
i na trybunach zasiadło blisko 400 wi-
dzów. Jako pierwszy do siatki trafił kapi-
tan Iskry Kamil Ostrowski, później wyrów-
nał Przybyło, ale decydującą bramkę dla 
Zgłobnia zdobył Kamil Drob. W pojedynku 
doszło do nerwowej końcówki. W doliczo-
nym czasie sędzia podyktował jedenast-
kę dla Novi za faul przy linii bocznej pola 
karnego. Prośby zawodników ze Zgłobnia 
sprawiły, że główny arbiter postanowił 
skonsultować swoją decyzję z liniowym. 
Ostatecznie zdecydował, że faul został 
popełniony przed polem karnym. Novi nie 
zdołali zdobyć gola a awans Iskry stał się 

faktem. Na przedostatnim miejscu w tabe-
li sezon zakończył Płomyk Lutoryż, który 
w ostatnim meczu pokonał na własnym 
stadionie Huragan Kozłówek 2:0.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt sys-
tematycznego finansowania z budżetu 
gminy działalności prowadzonej przez 
wymienione kluby sportowe. Corocznie 
samorząd angażuje środki finansowe na 
rozwój, realizację programów szkolenio-
wych oraz uczestnictwo zespołów w ligo-
wych rozgrywkach sportowych. W sezonie 
piłkarskim 2016/2017 pula dotacji prze-
kazanych klubom sportowym wyniosła  
408 000 zł.
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Były to potyczki godne niejednego 
króla… Tak o grze w szachy z pewnością 
powiedziałoby wielu uczestników Tur-
nieju Szachowego o Puchar Burmistrza 
Boguchwały, zorganizowanego 3 czerw-
ca 2017 roku przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Boguchwale we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Sportowo-Tury-
stycznym „Lubcza”.

Turniej Szachowy 
Biblioteczne rozgrywki szachowe 

świetnie wpisały się w tegoroczne ob-
chody Dni Boguchwały, przyciągając 
do Rezydencji Literackiej Boguchwa-
ły 59 zawodników, reprezentujących 
znane, podkarpackie kluby, ale nie tyl-
ko. Wśród sympatyków szachownicy 
byli gracze z Krakowa czy też odległej 
Aplanty. No i oczywiście osobiste fan-
kluby szachistów.

Dla zawodników był to czas wielkiej 
próby – sprawdzenia swojego intelektu, 
zręczności i kondycji organizmu – bo 
aura sobotnim rozgrywkom dopisała jak 
nigdy. Zmagania zawodników w dwóch 
kategoriach wiekowych: grupa A – Open 
i grupa B – Juniorzy, oceniał sędzia Ma-
ciej Woźniak.

Po 9 rundach wszystko stało się ja-
sne – wygrali najlepsi z najlepszych. 
Wśród juniorów I miejsce zdobyła Syl-
wia Polak z RzKSz w Rzeszowie. Na II 

Wędkarskie zawody dla Dzieci or-
ganizowane Przez Zarząd Koła PZW nr 
13 w Boguchwale zgromadziły na liście 
startowej 48 zawodników. W tym roku 
rywalizowali z sobą wędkarze w wieku 
od 4 do 14 lat, a łączna ilość biorących 
czynnie udział w imprezie znacznie prze-
kroczyła 100 osób. W dniu 4 czerwca br., 
po krótkiej odprawie i losowaniu stano-
wisk, nasi uczestnicy rozpoczęli zmaga-
nia – w dyscyplinie spławikowo-grunto-
wej – na łowisku Żwirownia Zwięczyca. 
Ponieważ, pogoda sprzyjała rywalizacji, 
wielu zawodników odnotowało dosko-
nałe brania. Udało się złowić piękne 
płocie, leszcze, krąpie, ukleje i okonie,  
a pojawiały się także jazie, natomiast 
nikt z naszych uczestników nie złapał ka-
taru. Należy podkreślić, że w tej corocz-
nie organizowanych zawodach wsparcia 
finansowego udzielił nam samorząd lo-
kalny. Szczególne podziękowanie kieru-
jemy na ręce Pana Wiesława Dronki Bur-
mistrza Boguchwały oraz pracowników 
Urzędu Miasta, a także Państwa Urynia-
ków właścicieli piekarni w Boguchwale.  
W tym roku nasza impreza miała szcze-
gólną oprawę, ponieważ na wniosek 
Zarządu Koła PZW nr 13 w Boguchwa-
le, Zarząd Główny PZW, uhonorował  

miejscu uplasował się Marcin Wolak 
z GKS „Szach-Mat” w Wiśniowej, a III 
miejsce z tego samego klubu wywalczył 
Wojciech Drygaś.

W kategorii OPEN I miejsce zdobył 
Miłosz Dusza z GKSz Kornuty w Gorli-
cach. Na II miejscu uplasował się Włady-
sław Szajna z Zarzecza, a na III miejscu 
Marcin Maj z UKS SP1 w Leżajsku.

Podczas turniejowej gali gratulacji 
dla najlepszych szachistów nie brakowa-
ło. Ewa Śliwa – zastępca burmistrza Bo-
guchwały wręczała finalistom pamiąt-
kowe medale, a „złotym” szachistom 
Puchary Burmistrza Boguchwały. Do 
gratulacji przyłączył się także Damian 
Drąg – dyrektor GBP w Boguchwale, wrę-
czając wszystkim zawodnikom turnieju 
pamiątkowe dyplomy i zapraszając ich 
do Rezydencji Literackiej Boguchwały 
już za rok – na kolejny Turniej Szachowy.

Irena Jakubiec

Wędkarski Dzień Dziecka
naszego wieloletniego sponsora tj. Pana 
Sławomira Sendeckiego medalem „Za 
zasługi w rozwoju wędkarstwa”. Zarząd 
koła PZW nr 13 w Boguchwale chciał-
by serdecznie podziękować wszystkim 
naszym sponsorom, samorządowcom 
i ludziom dobrej woli, którzy przyczy-
nili się do organizacji „Wędkarskiego 
Dnia Dziecka” oraz wyrazić nadzieję na 
wsparcie w przyszłych edycjach tej im-
prezy. 

Andrzej Murdza



Podhalańczycy świętowali  
w Boguchwale



 � Minimum formalności
 � Krótki czas rozpatrywania wniosku
 � Długi okres kredytowania do 20 lat 
 � Szeroki zakres kredytowania
 � Spłata w dogodnych ratach

marża od

1,8%

Zapytaj o szczegóły w naszych placówkach! Naprawdę warto!
Reprezentatywny przykład Kredytu Mieszkaniowego (na dzień 26.05.2017 r.) : 
RRSO wynosi 3,86% dla całkowitej kwoty kredytu 150.000,00 zł na cele mieszkaniowe, zabezpieczony hipoteką, spłacanego w 240 ratach kapitałowo-odsetko-
wych (malejące saldo) – 1.099,74 zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 3000,00 zł (bez ubezpieczenia) i opłacie przygotowawczej 100,00 zł. 
Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 3,53% (oprocentowanie zmienne oparte na stopie WIBOR3M+ marża 1,8 p.p.) w stosunku 
rocznym. W związku ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR3M, wysokość raty kapitałowo – odsetkowej ulegnie zmianie w okresie kredytowania. 
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 206.624,27 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł, odsetki 53.224,27 zł, prowizja za udzielenie 3.000,00 
zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, opłata za wpis i wykreślenie hipoteki 300,00 zł. 

Centrala w Niechobrzu 
36-047 Niechobrz 118 
tel.(17)85-91-400
fax (17) 85-91-415 
Sala obsługi Klientów 
(17)85-91-410 - 414 
obsługa klientów:  
pon. - pt. w godz.  
od 7.30 do 15.00   
www.bsniechobrz.pl

Oddział w Kielanówce 
35-106 Rzeszów   
Kielanówka 35F/1U 
tel.(17) 74-01-044  
lub 534-959-900 
obsługa  klientów:  
poniedziałek,
środa, piątek w godz. 
od  7.30  do  15.00; 
wtorek, czwartek 
w godz. od 10.00 do 17.30

Filia  w Boguchwale 
36-040 Boguchwała 
ul. Dr. Tkaczowa 61 
tel. (17)87-11-792 
obsługa  klientów:  
pon.- pt.  w godz.  
od  8.30 do 15.30

Ekspozytura w Zgłobniu 
36-046 Zgłobień  
tel. (17) 87-16-097 
Obsługa klientów:   
pon. – pt. w godz.  
od 7.30  do 16.00

Ekspozytura  w Lutoryżu 
36-040 Lutoryż 
tel. (17) 87-01-133 
Obsługa klientów: 
wtorek i piątek 
w godz. od  8.00 – 13.30; 
poniedziałek, środa 
i czwartek - nieczynne

Ekspozytura  
w Rzeszowie /Zwięczycy/ 
35-083 Rzeszów 
ul. Beskidzka 76a 
tel. (17) 87-13-230 
obsługa klientów  
pon. - pt.
 w godz. od  9.00 – 16.30

 Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

Kredyt


