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Spis treści

Urząd Miejski otwarty
dla interesantów

Wiadomości samorządowe:

Wznowiona została bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Boguchwale przy ul. Suszyckich 33, jak również w siedzibie Urzędu przy ul. Kolejowej 17 (Referat Infrastruktury).
Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych związanych ze
zwalczaniem pandemii COVID-19. W kontakcie bezpośrednim
interesanci zobowiązani są do używania maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa, zachowania dystansu 2
metrów od drugiej osoby oraz dezynfekcji rąk. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przy jednym stanowisku może być
obsługiwana tylko jedna osoba. Ze względów bezpieczeństwa
i zalecenia służb sanitarnych każdorazowo będzie wymagane
podanie swoich danych kontaktowych. W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną i elektroniczną,
w tym z wykorzystaniem platformy ePUAP.
W kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale opłat można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30
z przerwą w godz. 13:30-14:00. Zachęcamy do płatności kartą.
Opłat można dokonać także przelewem tradycyjnym na poczcie, przelewem internetowym na Państwa indywidualne rachunki bankowe oraz u sołtysów. Jednocześnie przypominamy,
że od 1 maja wszystkie należności można opłacić bez prowizji
w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu oraz jego filiach w Boguchwale, Zgłobniu, Kielanówce i Lutoryżu.
Od 1 czerwca 2020 r. Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu
Cywilnego oraz Referat Spraw Obywatelskich pracować będą
w poniedziałki w godz. 07:30-17:00.
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Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
30 kwietnia odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Boguchwale VIII kadencji. Po raz pierwszy w historii została ona przeprowadzona zdalnie.
Wszyscy radni uczestniczyli w obradach oraz
głosowaniach za pośrednictwem specjalnej
platformy online. Podczas sesji zaprezentowane zostało sprawozdanie
z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
Radni wysłuchali również
informacji o funkcjonowaniu placówek zdrowia
na terenie gminy. Podjęta
została uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet
w związku z realizacją
drugiego etapu przebudowy ul. Słowackiego, w ramach którego powstanie
odcinek do ul. Partyzantów wraz z kanalizacją
deszczową. Gmina Bo-

guchwała na ten cel uzyskała dotację z Funduszu
Dróg Samorządowych dotację w wysokości 1,6 mln
zł. Wkład własny samorządu to ponad 1 mln zł.
Radni podjęli także
uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu
z zakresu świadczenia
usług
opiekuńczych
w miejscu zamieszkania

uczestników
projektu,
czyli pomocy w codziennych czynnościach życiowych i gospodarczych
m.in. utrzymanie czystości, zakup artykułów spożywczych, przygotowanie
posiłków,
zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Decyzją Rady samorząd
przystąpi także do projektu „Synergia społeczna
w Gminie Boguchwała”,

szczegóły którego zostały
przedstawione w dalszej
części numeru. Podjęto
także uchwałę w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
Program wyznacza zespół
planowanych działań mających na celu wspieranie
rodzin
przeżywających
trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w procesie
przywracania zdolności
tych rodzin do prawidłowego
funkcjonowania,
w szczególności poprzez
prace z rodziną oraz
zapewnienie
pomocy
w opiece i wychowaniu
dziecka.
UM

Negatywna opinia wojewody dotycząca
poszerzenia Rzeszowa o Racławówkę Doły
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart negatywnie zaopiniowała
wniosek Miasta Rzeszowa o powiększenie granic stolicy Podkarpacia
o część sołectwa Racławówka - Racławówkę
Doły. Wcześniej negatywną opinię w konsultacjach przeprowadzonych 26 lutego 2019 r.
przedstawili mieszkańcy miejscowości. Aż
91% z nich było przeciwko takiej decyzji.
Na tej podstawie Radni
Rady Miejskiej w Boguchwale wydali opinię
negatywną, podejmując
stosowną uchwałę 13
stycznia 2020 r.
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Opinia Pani Wojewody jest negatywna,
a więc nie zgadza się
ona z tą zmianą granic,
za co serdecznie dziękujemy. Jest to oczywiście
opinia zbieżna z wolą
mieszkańców oraz Ray
Miejskiej w Boguchwale,
które nie widzą możliwości, by Racławówka
Doły stała się częścią
Rzeszowa – powiedział
Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol w wydaniu Aktualności Boguchwalskich.
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Aktualności Boguchwalskie
Nową formą przekazu najważniejszych informacji samorządowych z terenu gminy są Aktualności
Boguchwalskie. Filmy video zawierające wiadomości
o realizowanych inwestycjach, a także ciekawostki związane z gminnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, będą publikowane cyklicznie
na stronach internetowych:



www.boguchwala.pl



www.facebook.com/boguchwala.gmina



www.youtube.com/GminaBoguchwałaVideo
UM

Kolejne inwestycje drogowe zakończone
W ostatnim czasie zakończyło się kilka inwestycji drogowych na terenie Gminy Boguchwała. Ponadto kontynuowana będzie dalsza budowa ul. Słowackiego i Partyzantów.
Wyremontowano dwie drogi w Woli Zgłobieńskiej, prowadzące na tzw. „Zimną Wodę” (nr 108183R) oraz w kierunku Domku Myśliwskiego (nr 108182R). Wykonano nową
nawierzchnię bitumiczną, a także pobocza. W Boguchwale zakończył się remont ul. Kopernika. Oprócz nowej nawierzchni
powstał także chodnik i pobocze z kostki. Łącznie to ponad
2,5 km dróg, o wartości ponad 1 mln zł. Ponad 606 tys. zł tej
kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto przy ul. Kopernika powstało nowe oświetlenie. Wykonano 12 opraw oświetleniowych na długości blisko
480 m. Wartość tego zadania wyniosła ponad 150 tys. zł.
Dodatkowo, w kwietniu br., Gmina Boguchwała otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych kolejne dofinansowanie.
Środki w wysokości 1,6 mln zł zostaną przeznaczone na budowę 500 m odcinka drogi, która połączy ul. Słowackiego z ul.
Partyzantów. W ramach zadania powstanie także odwodnienie.
UM
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GMINNE PLANY INWESTYCYJNE NA 2020 ROK
Pomimo pandemii koronawirusa wszystkie zadania
i działania budżetowe są wykonywane na bieżąco. Również
duże zadania inwestycyjne, jak rozbudowy i przebudowy
budynków, czy też budowy dróg. Na 2020 rok, w budżecie
gminy, zaplanowaliśmy ponad 115 mln zł wydatków, w tym
21,5 mln na realizację inwestycji. To ambitny plan i mamy
nadzieję, że pomimo spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią uda się nam go zrealizować – podkreśla
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.

Wydatki w 2020 roku
Wydatki w zakresie pomocy i polityki społecznej to łączna kwota 35,4 mln zł. Z czego
najważniejszymi pozycjami są
świadczenia 500+ - 23,2 mln
zł, różnego rodzaju zasiłki 6,5
mln zł, zadania z zakresu pomocy społecznej 3,8 mln zł
oraz utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 713 tys. zł. Ponad
30 mln zł przeznaczymy na
utrzymanie i rozwój systemu
oświaty – szkół podstawowych, liceum przedszkoli,
punktów przedszkolnych oraz
gminnych żłobków. Inwestycje w infrastrukturę oświatową wyniosą ponad 2,5 mln zł.
Kolejne 7,5 mln zł samorząd
przeznaczy na szeroko pojęte
wydatki z transportem i łącznością. Ponad 3,5 mln zł zostanie wydatkowanych na utrzymanie komunikacji publicznej
świadczonej przez Związek
Gmin PKS oraz rzeszowski
ZTM. 11,4 mln zł przeznaczymy natomiast na finansowanie
kultury i sportu.

Inwestycje w edukację
Zadania inwestycyjne, które zostały wybrane do realizacji, mają przede wszystkim za
zadanie sprzyjać polepszaniu
poziomu życia mieszkańców
oraz uatrakcyjniać gminę pod
kątem zarówno nowego osadnictwa jak i rozwoju gospodarczego.
Duże środki zostaną zainwestowane w oświatę. Trwa
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej,
6
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która w bieżącym roku pochłonie kwotę 1,9 mln zł.
W ramach inwestycji powstaną m.in. 4 nowe sale lekcyjne,
stołówka, szatnia, świetlica,
powiększony zostanie punkt
przedszkolny oraz wykonane
docieplenie elewacji budynku,
podjazd zewnętrzny dla osób
niepełnosprawnych, a także
droga dojazdowa i chodniki.

Kolejne 350 tys. zł zostanie
przeznaczonych na remonty
szkół, m.in. malowanie dachu
w Lutoryżu, utwardzenie parkingu przy szkole w Mogielnicy, wymianę pieca, czyszczenie
boiska i lakierowanie podłóg
w Racławówce oraz malowanie sal i remont klatki schodowej w Nosówce. Te działania
zostaną wsparte budżetem
obywatelskim, w ramach którego powstało już ogrodzenie
szkoły w Lutoryżu, czy parking i ogrodzenie placu zabaw

w Racławówce. Powstanie także parking przed Zespołem
Szkół w Kielanówce oraz bieżnia w Boguchwale.

Ochrona środowiska
Gmina Boguchwała stawia
na ochronę środowiska. W ramach projektu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ponad 200 gospodarstwach
naszej gminy trwa instalacja
paneli fotowoltaicznych. Kolejne 271 gospodarstw domowych otrzymało możliwość

wymiany pieców, kotłów na
paliwa stałe, piecyków gazowych i podgrzewaczy przepływowych na jednofunkcyjne
i dwufunkcyjne kotły kondensacyjne lub kotły na biomasę,
a także wymiany pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły
automatyczne na ekogroszek.
Łączny koszt projektów ROF
w zakresie wymiany źródeł ciepła to 4,5 mln zł. Realizowany
jest także projekt „Smart City”,
w ramach którego Boguchwała zostanie wyposażona w stacje pogodowe z czujnikami
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Rewitalizacja parku w Zgłobniu

Spichlerz na Rynku Miejskim

badającymi jakość powietrza,
a także stan wód na głównych
ciekach: Lubcza, Wisłok, potok mogielnicki. Zakupiony
zostanie również dron do mobilnego pomiaru jakości spalin
z kominów. To wydatek ponad
1 mln zł w 85% finansowany
z środków UE.

Rewitalizacja
W roku bieżącym kontynuowana jest realizacja projektu rewitalizacji Gminy Boguchwała, w ramach którego
odbywa się adaptacja wnętrza
spichlerza na Rynku Miejskim
– tam powstanie Centrum
Wsparcia Przedsiębiorczości.
Natomiast w budynku Domu
Kultury przy ul. Kolejowej
zostanie utworzone Centrum
Rozwoju Społecznego, które przyczyni się do poprawy
zdolności w przezwyciężaniu
różnego rodzaju trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym. W placówce prowadzona będzie świetlica dla dzie-

ci z kołami zainteresowań,
korepetycjami i zajęciami
wypełniającymi czas wolny.
W ramach projektu planuje się
również utworzenie świetlicy
dla dorosłych. Całkowita wartość projektu to 5,5 mln zł.
Rewitalizacją objęty został
także park wokół zabytkowego dworku w Zgłobniu. Działanie jest współfinansowane ze
środków Programu Interreg
Polska-Słowacja. Partnerem
wiodącym projektu jest słowackie miasto Snina, a wartość zadania po stronie polskiej to 1,3 mln zł.

Infrastruktura
Blisko 630 tys. zł zostanie
przeznaczonych na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej,
ponad 220 tys. zł na dalszą
rozbudowę sieci gminnego
oświetlenia oraz 88 000 zł na
budowę monitoringu na terenie gminy. Za kwotę 3,3 mln
zł, zostanie dozbrojona dalsza
część strefy inwestycyjnej na
Wisłoczysku, gdzie pojawia
się coraz więcej chętnych na

Rozbudowa SP w Woli Zgłobieńskiej

zakup działek inwestycyjnych.
Samorząd pozyskał również środki z Funduszu Dróg
Samorządowych. W naborze
2019 dofinansowaniem objętych zostało 5 dróg gminnych
na łączną kwotę 3,7 mln zł.
Dwie z nich zostały wykonane już w 2019 r. Kolejne trzy
w roku bieżącym: ul. Kopernika, nakładki na drogach
na tzw. Zimną Wodę oraz do
leśniczówki w Woli Zgłobieńskiej. Oprócz tego na inwestycje drogowe z budżetu gminy
przeznaczono dodatkowo ponad 2 mln zł.
Trwa również budowa remizy OSP w Zarzeczu. Obiekt

o powierzchni blisko 265 m2
znacząco usprawni działalność
jednostki. Koszt inwestycji
to prawie 1,3 zł. Kolejne 1,4
mln zł to zadania z Budżetu
Obywatelskiego oraz funduszy
sołeckich i osiedlowych. W budżecie przewidziano również
środki na dofinasowanie zjazdu z drogi ekspresowej S-19
- 780 tys. zł, remont Urzędu
Miejskiego – 500 tys. zł, czy też
nowe projekty i koncepcje - 300
tys. zł. Cały czas podnoszona
jest jakość utrzymania dróg
oraz dbałość o czystość. W tym
roku na ten cel wydatkowanych
zostanie ok. 500 tys. zł.
UM

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych na Wisłoczysku

W Domu Kultury przy ul. Kolejowej powstaje Centrum Rozwoju Społecznego
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Nowy plac zabaw oraz siłownia plenerowa w Racławówce
Przy Szkole Podstawowej w Racławówce powstał plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Zamontowano nowe urządzenia o charakterze sprawnościowym, powstała także strefa relaksu. Dodatkowo przeprowadzono remont ogrodzenia oraz
placu wokół szkoły podstawowej, a także żłobka. Dojścia do
placu wyłożono kostką brukową, wykonano również nasadzenia zieleni.
Wartość projektu wyniosła ponad 117 tys. zł. Inwestycja
została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach
programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności.
UM

Synergia społeczna w Gminie Boguchwała
Gmina Boguchwała oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskały kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Tym razem realizowany będzie projekt „Synergia społeczna w Gminie Boguchwała”.
Celem projektu jest m.in.
objęcie usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania
grupy 10 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, potrzebujących
wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.
Dodatkowo w budynku
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu utworzony zostanie
Klub Seniora, czyli miejsce
opieki dla grupy 20 osób
– mieszkańców Zarzecza,

Mogielnicy i Lutoryża. W ramach aktywnego spędzania
wolnego czasu będą tam prowadzone m.in. treningi kompetencji życiowych, zajęcia
ruchowe, różnego rodzaju
warsztaty oraz wycieczki.
Projekt realizowany będzie od 1 września bieżącego
roku do 31 sierpnia 2022 r.
Jego całkowita wartość przekracza 1 mln zł.
UM

Miasteczko ruchu drogowego w Mogielnicy
W Mogielnicy powstało miasteczko ruchu drogowego, wybudowane
w ramach środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała.
Teren ma służyć dzieciom i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, połączonego z nauką przepisów ruchu drogowego. Wykonano
alejki rowerowe wraz z rondem, utwardzone kostką brukową. Plac wyposażono w znaki poziomie i pionowe. Obiekt
posiada miejsca parkingowe oraz elementy tzw. „małej architektury”, takie
jak ławki, czy stojak na rowery.
Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł blisko 82 tys. zł.
UM
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Nowe mundury oraz sprzęt
dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Jednostka OSP Niechobrz pozyskała 108 mundurów galowych. Będą one służyć druhom w celach
reprezentacyjnych, podczas licznych uroczystości państwowych i kościelnych, wart honorowych oraz
wystąpień publicznych.
Ich pozyskanie było możliwe dzięki realizacji projektu
„Zakup mundurów galowych
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu”, przeprowadzonego w ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Trygon
– rozwój i innowacja”. Całko-

wity koszt projektu to ponad
51 tys. złotych.
W ramach akcji prewencyjnej „Pomoc to Moc
- Wsparcie Ochotniczych
Straży Pożarnych” przeprowadzonej przez PZU, cztery
gminne jednostki otrzymały dofinansowanie o łącznej
wartości 92 tys. zł na zakup
specjalistycznego sprzętu ratowniczego:

−

−

−

−

Wzbogaciła się także jednostka OSP z Mogielnicy, która od
niedawna posiada przyczepę
do lekkiego samochodu Land
Rover. Nowa przyczepa do
przewozu sprzętu została ufun-

dowana przez mieszkańca Mogielnicy, pana Sławomira Czyża.
UM,
OSP Niechobrz,
OSP Zarzecze,
OSP Racławówka

OSP Boguchwała - piła
ratownicza,
agregat
prądotwórczy, maszt
oświetleniowy, pompa
zanurzeniowa,
OSP Niechobrz - piła
ratownicza,
agregat
prądotwórczy,
najaśnica akumulatorową,
pompa zanurzeniowa,
OSP Zarzecze - piła ratownicza, piła do betonu, defibrylator, pompa zanurzeniowa,
OSP Racławówka - piła
ratownicza, narzędzia
do zestawu hydraulicznego.

PSZOK CZYNNY W PONIEDZIAŁKI I SOBOTY
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Kwiatkowskiego
w Boguchwale został ponownie otwarty. Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
mieszkańców, punkt czynny
jest dwa razy w tygodniu.
Od początku czerwca
odbiór odpadów odbywa się
tak jak dotychczas, w soboty,
w godz. 08:00-16:00, a dodatkowo także w poniedziałki
w godz. 14:00-18:00. W związku ze stanem epidemii wpro-

wadzone zostały dodatkowe
zasady sanitarne.
Dla osób, które nie mają
możliwości dostarczenia odpadów wielkogabarytowych
na PSZOK, spółka GOKOM
oferuje odpłatnie usługi w zakresie ich odbioru i dowozu
do punktu. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępne są na stronie
www.go-kom.pl.
GOKOM
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12 000 maseczek w ramach gminnej akcji
W szczycie pandemii koronawirusa gminne instytucje, organizacje
pozarządowe, a przede wszystkim
mieszkańcy przyłączyli się do akcji
szycia maseczek.
Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale, we współpracy
z Lokalnymi Ośrodkami Kultury
ze Zgłobnia i Niechobrza, Gminną
Biblioteką Publiczną, a także jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych prowadziło akcję szycia maseczek dla podmiotów medycznych.
W inicjatywę chętnie włączyli się
mieszkańcy gminy, a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z poszczególnych miejscowości. Środki
na zakup potrzebnych materiałów
pochodziły m.in. z budżetu Gminy
Boguchwała, a także od prywatnych
darczyńców. Wszystkim darczyńcom i osobom, które szyły maseczki

serdecznie dziękujemy – podkreślała
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Agnieszka Czarnik-Buż.
W trakcie akcji uszyto blisko 12
tys. maseczek. Trafiły one m.in. do
mieszkańców Gminy Boguchwała,
Klinicznych Szpitali Wojewódzkich
nr 1 i 2 w Rzeszowie, przychodni
w Boguchwale, Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, Komisariatu Policji w Boguchwale, a także wsparły
akcję „Domy Dziecka Bez Wirusa”.
Ciekawą inicjatywę realizował również Ludowy Klub Sportowy „Iskra”
Zgłobień. Najpierw w akcję szycia
maseczek zaangażowali się jego kibice, a później maseczki były rozdawane seniorom i potrzebującym mieszkańcom z okolicznych miejscowości.
UM, MCK,
Iskra Zgłobień

Mieszkanki gminy włączyły się
w charytatywną akcję PZPTS
Mieszkanki Gminy Boguchwała z inicjatywy pani Marii Angowskiej uczestniczyły w charytatywnej akcji Polskiego
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, która polegała na wsparciu szpitali oraz innych placówek medycznych na
terenie kraju. Beneficjentem akcji był między innymi Dom Spokojnej Starości „Złote Liście” w Zarzeczu.
Do tej pory w ramach akcji udało się
wyprodukować i nieodpłatnie przekazać
470 tys. sztuk samych przyłbic ochronnych, a dodatkowo także innych produktów plastikowych, jak kubki, miseczki,
sztućce, folie, worki i inne materiały niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania
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szpitali, DPS-ów, Domów Spokojnej Starości, a także zatrudnionego tam personelu.
Produkty w ramach akcji trafiły do
placówek medycznych w wielu miastach
w Polsce, w tym także do Boguchwały.
Taka pomoc dotarła również do sąsiednich gmin, m.in. do Domów Pomocy
Społecznej w Babicy i Chmielniku, gdzie
przebywają również mieszkańcy Gminy
Boguchwała.
- Akcja firm z naszej branży ma charakter masowy, zaś liczba prawie pół miliona dostarczonych przyłbic robi ogromne
wrażenie. Chodzi o zdrowie nas wszystkich,
a używający naszych produktów lekarze,
pielęgniarki i personel ośrodków jest obecnie
najbardziej narażony na niebezpieczeństwo
związane z COVID-19. Tym bardziej cieszymy się, że tworzywa, które ostatnio były
poddawane nieustannej krytyce pokazują
zalety wynikające z ich stosowania. Bo tworzywa sztuczne mają służyć nam wszystkim,
a odpowiednio segregowane i przetwarzane

nie stanowią zagrożenia dla środowiska i ludzi - powiedział Robert Szyman, Dyrektor
Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.
PZPTS,
fot. Dom Spokojnej Starości „Złote Liście”
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Usprawnienia w komunikacji publicznej
Trwa proces usprawniania systemu komunikacji publicznej w gminie. Od dłuższego czasu na liniach MKS kursują nowe autobusy, pojawiły się także nowe połączenia, a dodatkowo planowane jest uruchomienie kolejnych.
W ramach projektu
„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa
mobilności
mieszkańców
poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”,
Międzygminna Komunikacja Samochodowa uruchomiła nowe linie, dzięki którym mieszkańcy Zarzecza,
Lutoryża, Boguchwały, Niechobrza i Racławówki uzyskali dodatkowe połączenia.
Wprowadzone zostały nowe
rozkłady jazdy na liniach:
210 Czudec - Rzeszów –
przez Niechobrz i Racławówkę, 208 Pstrągowa - Rzeszów
oraz 209 Babica - Rzeszów –

przez Wisłoczankę, Lutoryż
i Boguchwałę.
Ponadto w trakcie przygotowania jest aneks, w ramach którego do końca roku
przedłużona zostanie umowa z Zarządem Transportu
Miejskiego w Rzeszowie na
realizację kursów MPK.
Dodatkowo trwają rozmowy ze Związkiem Gmin
PKS nad uruchomieniem
nowych połączeń, w tym
linii wewnętrznej, łączącej poszczególne sołectwa
z Boguchwałą. O taką linię
wnioskowali między innymi mieszkańcy Kielanówki, dzięki której będą mogli łatwiej dotrzeć m.in. do

Urzędu Miejskiego, MOPS,
placówek oświatowych, czy
punktów usługowych. Planowana trasa nowej linii przebiegałaby z Kielanówki przez

Zabierzów,
Racławówkę,
Osiedle Boguchwała Gaj, ul.
Kolejową, do dworca autobusowego w Boguchwale.
UM

Wznowienie naboru wniosków
- wymiana źródeł ciepła
Od 25 maja wznowione zostało przyjmowanie wniosków
w ramach projektów „Instalacja
kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł
ciepła na terenie ROF”. Niezbędne
dokumenty można składać w Sali
Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale w godz. pracy Urzędu (poniedziałek-piątek
07:30-15:30). Aby złożyć wniosek,
należy wcześniej uzgodnić termin
wizyty poprzez kontakt telefoniczny - tel. 662 194 069. Termin składania wniosków upływa 31 lipca
2020 r.
Szczegóły oraz regulamin na stronie rof.org.pl.
ROF, UM
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Wznowienie działalności ośrodków
integracji społecznej
25 maja wznowiona została działalność prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale ośrodków: Dziennego Domu Senior – Wigor w Racławówce oraz Klubu Integracji Społecznej w Niechobrzu. Do funkcjonowania powrócił również Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy, prowadzony
przez Fundację Podaruj Miłość Osobom Niepełnosprawnym.
Ośrodki funkcjonować
będą z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych oraz
przy wdrożeniu rekomendacji Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej,
dotyczących placówek pobytu dziennego w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy
został powołany do życia 20
grudnia 2017 r. Jest to placówka wsparcia dziennego
typu A, B, C przeznaczona dla
osób przewlekle psychicznie
chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną
z terenu gminy Boguchwała.
W ŚDS funkcjonują pracownie: rękodzielniczo-plastyczna, komputerowa, stolarsko-ceramiczna, gospodarstwa
domowego, kulinarna oraz
dodatkowo: pokój wyciszenia, poradnictwa psychologicznego, sala terapii
ruchowej, sala aktywizacji.
Ośrodek jest czynny 5 dni
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ręczne, czy prace domowe.
Prowadzone są także zajęcia
kulturalno-oświatowe, kulinarne oraz sportowo-rekreacyjne.

w tygodniu, uczestnicy mają
zapewniony transport dostosowanym do ich potrzeb
busem. W placówce prowadzone są zajęcia dla uczestników w formie różnego typu
treningów, zmierzające do
zwiększenia ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych, jak i pełnieniu ról
społecznych.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Racławówce
rozpoczął swoją działalność
w grudniu 2015 roku. Dzia-

ła od poniedziałku do piątku
przez osiem godzin dziennie.
Oferta placówki skierowana
jest do grupy nieaktywnych
zawodowo seniorów w wieku 60+. Działalność Domu
polega na zapewnieniu
wsparcia seniorom, poprzez
umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb
i możliwości wynikających
z wieku i stanu zdrowia.
W placówce prowadzone są
warsztaty zajęciowe, które
polegają na wykonywaniu
rozmaitych czynności, do
których należą m.in. robótki

Klub Integracji Społecznej w Niechobrzu działa w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Boguchwale
od 2014 r. Celem Klubu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań służących
przygotowaniu tych osób
do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnikami KIS
mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są
w stanie własnym staraniem
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.
MOPS,
UM
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Kolejny etap budowy drogi ekspresowej
S-19 oraz łącznika do Racławówki

GDDKiA wyłoniła wykonawcę kolejnego etapu budowy
drogi ekspresowej S-19, który
będzie przebiegał przez teren
Gminy Boguchwała.
Zostało nim konsorcjum
firm Mostostal Warszawa
i Acciona Construcción. Zaprojektowanie i budowa ponad
10-km odcinka, od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica,
kosztować będzie ponad 2 mld
zł. W ramach projektowanego
odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich,
w tym tunelu o długości ok. 2
km, 5 estakad, 2 wiaduktów nad
S-19 oraz 3 przejść dla zwierząt
i jednego przejazdu pod drogą
ekspresową. Koniec inwestycji
przewidywany jest na 2025 rok.
Trwa również postępowanie przetargowe, mające na
celu wyłonienie wykonawcy
budowy drogi powiatowej, stanowiącej łącznik od węzła drogi

ekspresowej S-19 do Racławówki. Swoje oferty w przetargu
złożyło 8 firm. Najniższa oferta
o ponad 9 mln zł przekracza
kwotę zaplanowaną na ten cel
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Zarówno
Powiat Rzeszowski jak i Gmina
Boguchwała starają się obecnie
o pozyskanie brakujących środków.
UM,
gospodarka podkarpacka.pl

Podkarpacki e-bazarek
Serwis internetowy Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami
a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja
podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz
kół gospodyń wiejskich.
Działalność serwisu należącego do Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale to pomoc
mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług
oraz realizacja hasła „CUDZE
CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”. Podkreślić należy,
że zainteresowanie Podkarpackim e-bazarkiem cały czas
wzrasta. Odpowiadając na
oczekiwania klienta, dodawane
są coraz to nowe rozwiązania
umożliwiające
sprawniejsze

posługiwanie się stroną.
Partnerami PODR w tym
przedsięwzięciu są m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek
Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Związek Stowarzyszeń
Podkarpacka Izba Rolnictwa
Ekologicznego, a także lokalne
media.
Zapraszamy do korzystania
z serwisu Podkarpacki e-bazarek: www.podkarpackiebazarek.podrb.pl
PODR
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Obchody rocznicy uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja
Z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego
Maja przedstawiciele władz
samorządowych
Gminy
Boguchwała - Burmistrz
Boguchwały Wiesław Kąkol, Przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Pustelny oraz
Wiceprzewodniczący Łukasz
Hudzik - złożyli wiązanki
kwiatów pod Pomnikiem
Grunwaldu.
Odśpiewano
również hymn państwowy.
Mimo prowadzonej edukacji zdalnej, o promowaniu
postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży nie zapomniały placówki edukacyjne z terenu gminy. W Dniu
Flagi Państwowej 2 maja,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Generała Stanisława Maczka w Boguchwale,
ubrani w biało-czerwone
barwy, wykonali w swoich
domach zdjęcia, które później pozwoliły stworzyć
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mozaikę. Podobne fotografie wykonały także dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Niechobrzu. W placówkach z Nosówki i Woli
Zgłobieńskiej odbył się
konkursy plastyczne, w których uczniowie nadsyłali

prace dotyczące symboli narodowych. W Szkole
Podstawowej w Zgłobniu
zamiast tradycyjnej akademii, odbył się rodzinny quiz
z wiedzy o pierwszej polskiej Konstytucji.

źródło i fot. UM,
SP Boguchwała,
SP nr 2 Niechobrz,
SP Nosówka,
SP Wola Zgłobieńska,
SP Zgłobień,

KRONIKA

Historia figurki Matki Bożej z Mogielnicy
Przy okazji obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, warto przyjrzeć się historii figurki Matki Bożej
Fatimskiej, która znajduje się w głównym ołtarzu kościoła w Mogielnicy.
Figurka może niczym
szczególnym się nie wyróżnia, historię ma jednak
niezwykłą. 13 maja 1981 r.,
w chwili zamachu na Jana
Pawła II, była na Placu św.
Piotra! Przywędrowała pod
Rzeszów aż z dalekiej Portugalii. To znaczy niedługo
przed zamachem na papieża figurkę kupił w Fatimie
ojciec Leonard Tiveron,
włoski jezuita z Wenecji,
który przebywał tam z pielgrzymką. 13 maja 1981 r.,
w 64. rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego,
ojciec Tiveron był na Placu św. Piotra. Miał z sobą
figurkę; chciał, by papież
ją pobłogosławił. Stał blisko barierki, oddzielającej
przejeżdżające pomiędzy
sektorami papamobile od
wiernych.
Gdy Jan Paweł II jechał
pośród zgromadzonego tłumu, włoski jezuita trzymał
figurkę wysoko ponad głowami pielgrzymów. Widać
to na zdjęciach wykonanych
przez papieskiego fotografa, które można obejrzeć
w gablocie w przedsionku kościoła w Mogielnicy.
Przejeżdżając obok, papież
uniósł rękę w geście błogosławieństwa. Kilka minut
później padły strzały, które
oddał Ali Agca. Popłoch,
panika, ludzie byli w szoku.
Ojciec Tiveron został na
placu wśród wielu innych
pielgrzymów, modlących
się o ocalenie życia papieża.
Ściskał w ręce figurkę kupioną w Fatimie.
Kiedy po rekonwalescencji Jan Paweł II wrócił
do codziennych obowiązków, ojciec Tiveron, poruszony słowami papieża,
że zawdzięcza życie Matce

Bożej z Fatimy, napisał do
Watykanu list, w którym
opowiedział o pobłogosławieniu figurki przez Ojca
Świętego tuż przed zama-

włoskiemu duchownemu ze
słowami: „Weź ją i umieść
w swoim sanktuarium”.
Ojciec Tiveron nie bardzo wiedział, jak należy

chem. Sekretariat Stanu zaprosił ojca Tiverona na specjalną audiencję papieską.
Podczas spotkania Jan Paweł II wziął figurkę w dłonie, chwilę milczał, potem
ją pobłogosławił i zwrócił

rozumieć te słowa. Rozmawiał o tym z wieloma
osobami, m.in. z pochodzącym z Mogielnicy ks. dr.
Czesławem Drążkiem, jezuitą, ówczesnym pracownikiem centralnej redakcji

Radia Watykańskiego. (…)
Ks. Drążek opowiedział
mu o właśnie powstającej
w jego rodzinnej miejscowości parafii, o istniejącym
tu wielkim nabożeństwie
do Matki Bożej i przekonywał, że przekazanie figurki
do nowego kościoła będzie
właściwym wypełnieniem
woli papieża.
Włoski jezuita zastanawiał się nad tą propozycją
dwa lata. W końcu zdecydował się przekazać figurkę
do Mogielnicy. (…) Zanim
figurka trafiła do Mogielnicy, ks. Drążek przywiózł
ją do jezuitów do Krakowa.
Tam była przechowywana
do czasu ukończenia budowy ołtarza w mogielnickim
kościele. We wrześniu 1989
r. figurka została wprowadzona w uroczystej procesji i umieszczona w niszy
głównego ołtarza.
Od tego czasu każdego
13. dnia miesiąca, od maja
do października, odprawiane są nabożeństwa fatimskie, na które przybywają
wierni z Mogielnicy i okolicznych miejscowości. (…)
Co dla parafii oznacza posiadanie takiego skarbu jak
mała figurka Matki Bożej
Fatimskiej – niemy świadek
zamachu na Jana Pawła
II? – Oznacza największą
radość jaka jest możliwa,
bo Mogielnica jest znana
przede wszystkim z tej figurki i z nabożeństw fatimskich
– podkreśla proboszcz parafii w Mogielnicy ks. Stanisław Zimny.
Fragment tekstu, który
ukazał się w tygodniku
“wSieci”,
dziennikparafialny.pl

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

15

EDUKACJA

Przedszkola i żłobki ponownie otwarte
Żłobki i przedszkola na
terenie Gminy Boguchwała
wznowiły działalność. Od
6 maja zajęcia opiekuńcze
są realizowane w przedszkolach publicznych w Boguchwale i Kielanówce, a także placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gmi-ny
Boguchwała. Opiekę świadczą
również żłobki w Boguchwale,
Nosówce i Racławówce,

prowadzone przez Akademię
Maluszka Słodki Bobasek.
Dyrektorzy
wszystkich
placówek podjęli działania
mające na celu zapewnienie
zasad bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom, zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego. Obiekty i sale zajęć
są regularnie dezynfekowane
i wietrzone. Do użytku dzieci
pozostały jedynie niezbędne

zabawki, które nadają się do
dezynfekcji. Dodatkowo każda grupa przebywa w wyznaczonych i stałych salach. Rodzicom przekazano wytyczne
dotyczące procedur przyprowadzania i odbierania dzieci.
Sprawujący opiekę regularnie
przypominają najmłodszym
o podstawowych zasadach higieny.
UM

Otwarcie szkół
W szkołach z terenu Gminy Boguchwała prowadzone są zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze dla dzieci
z klas I-III, a także konsultacje dla uczniów.
19 maja w Urzędzie
Miejskim w Boguchwale
odbyło się spotkanie z dyrektorami poszczególnych
placówek
edukacyjnych,
na którym omówiono najważniejsze zasady funkcjonowania szkół w czasie
pandemii. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są z zachowaniem

zaleceń
sanitarnych,
a uczniowie podzieleni zostali na mniejsze grupy –
maksymalnie 12 osobowe.

Do szkół mogą uczęszczać
tylko dzieci, które nie wykazują objawów choroby.
Uczęszczanie dzieci do

szkół to możliwość, a nie
obowiązek. W dalszym ciągu realizowane będą zajęcia
z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele realizują także możliwość bezpośrednich konsultacji, dla
zainteresowanych uczniów.
Konsultacje odbywają się
indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu terminu, zgodnie z przedstawionym harmonogramem
w poszczególnych szkołach.
UM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu
z nową pracownią mobilną
Szkoła Podstawowa nr 1
w Niechobrzu wzbogaciła się
o mobilną pracownię komputerową, zawierającą 16 laptopów. Nowy sprzęt stanowi
nagrodę w konkursie #OSEWyzwanie zorganizowanym
przez Naukową i Akademicką
Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Będzie on stanowił
poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły, co jest szczególnie
ważne w okresie, gdy nauka
odbywa się zdalnie.
Ogólnopolski
konkurs
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„#OSEWyzwanie” polegał m.
in. na zgłoszeniu pracy plastycznej pt. Smart Szkoła oraz
działań w programie CodeWeek2019, a także zgłoszeniu
szkoły do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
oraz programu mLegitymacja. Szkołę Podstawową nr 1
w Niechobrzu reprezentowała
praca plastyczna Filipa Moskala z klasy V (makieta sfotografowana przez panią Edytę
Czarnotę), wyłoniona podczas
wewnątrzszkolnych eliminacji.
źrodło i fot. SP nr 1 Niechobrz
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Gmina Boguchwała pozyskała środki
na zakup laptopów dla uczniów
Łącznie 84 laptopy trafiły do szkół podstawowych oraz boguchwalskiego liceum. Gmina Boguchwała na ich zakup pozyskała blisko 185 tys. zł z rządowego programu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Laptopy służą najbardziej
potrzebującym uczniom do
prowadzenia zdalnej nauki. Od
25 marca, w związku z epidemią koronawirusa szkoły realizują program wykorzystując
metody i techniki dostępne za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej, m.in. dziennik elektroniczny, platformę
epodreczniki.pl, a także komunikatory społecznościowe, czy
programy do telekonferencji.
Na bieżąco dokonywana
jest analiza przebiegu nauczania, prowadzony jest stały monitoring w drodze konsultacji
między nauczycielami. Uczniowie z orzeczeniami do kształcenia specjalnego mają dostosowywane zadania do swoich
możliwości psychofizycznych
i objęci są stałym wsparciem.

Aby skutecznie realizować
zdalną naukę, dyrektorzy placówek oświatowych użyczyli
najbardziej
potrzebującym
uczniom sprzęt komputerowy będący na wyposażeniu
szkolnych pracowni. Ponadto,
w ramach naboru wniosków
ogłoszonych przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa,
gmina miała możliwość ubiegania się o 100% dofinansowania na zakup niezbędnego
sprzętu komputerowego. Pozyskane z rządowego programu
„Zdalna Szkoła” środki pozwoliły każdej placówce zakupić
nowe laptopy z oprogramowaniem, które służą uczniom do
zdalnych lekcji. Będą również
wykorzystywane w pracowniach szkolnych po powrocie
do stacjonarnej nauki.
UM

Rusza nabór do Liceum w Boguchwale
W ostatnich miesiącach szkoły stawiają czoła wielu, wcześniej nieznanym wyzwaniom. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, ma także swoje konsekwencje w odniesieniu do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w tym do Liceum.
Pierwotny harmonogram rekrutacji,
zakładający rozpoczęcie już w maju czynności związanych z ubieganiem się o przyjęcie do szkół średnich, został anulowany,
a w jego miejsce Ministerstwo Edukacji
Narodowej wprowadziło w ostatnim czasie nowy terminarz.
Na jego podstawie przygotowaliśmy
zaktualizowany harmonogram naboru do
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale na rok
szkolny 2020/2021. Z pełnym brzmieniem
dokumentu można zapoznać się na stronie
Liceum.
Na nowe terminy zwracamy szczególną uwagę, tym kandydatom, którzy
zamierzają ubiegać się o przyjęcie do klas
dwujęzycznych, ponieważ na złożenie
wniosku o przyjęcie do Liceum mają oni
tylko tydzień: 15-22.06.2020 r. (podczas

gdy podania o przyjęcie do klas tradycyjnych przyjmowane będą do 10.07.2020 r.).
Kandydaci do klas dwujęzycznych muszą
także pamiętać o czekającym ich sprawdzianie kompetencji językowych, który
w tym roku będzie mieć miejsce dopiero
3 lipca.
Dlaczego warto wybrać LOB?
Ponieważ tylko tu istnieje możliwość
swobodnego wybierania rozszerzeń, a tym
samym optymalnego dostosowania profilu ucznia do planowanych studiów. LOB
gwarantuje wszystkim chętnym naukę na
wysokim poziomie, rokrocznie potwierdzanym miejscem wśród najlepszych
szkół w Polsce i w regionie. Ponadto uczeń
Liceum, oprócz wielu innych profitów, zyskuje niebagatelną szansę na przystąpienie
do matury w języku angielskim.
LOB Boguchwała
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Boiska ponownie otwarte
Korzystanie z boisk sportowych jest ponownie możliwe. Otwarte zostały m.in.
Orlik w Boguchwale oraz
Gminne Centrum Sportu
i Rekreacji w Niechobrzu.
Treningi odbywają się też

na pozostałych stadionach.
Można również korzystać z boisk przy szkołach,
a także obiektów do siatkówki plażowej, koszykówki
oraz z bieżni. Należy jednak
przestrzegać obowiązujących

zasad sanitarnych. Wyłączone z użytkowania pozostają
szatnie i sanitariaty. Zasady
korzystania z boisk na terenie gminy będą na bieżąco
dostosowywana do ewentualnych kolejnych wytycznych

władz państwowych i sanitarnych. Przepisy do dostępne są na stronie Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
UM

Sezon piłkarski 2019/2020 zakończony
Rozgrywki piłkarskie w sezonie 2019/2020 zostały przedwcześnie zakończone. W związku z pandemią koronawirusa
władze Polskiego Związku Piłki Nożnej, w porozumieniu ze związkami okręgowymi, zdecydowały o nierozgrywaniu
rundy wiosennej. Uznane zostały tabele po rundzie jesiennej. Z awansu do A-klasy cieszą się piłkarze Novi Nosówka.
Wiosną odbył się tylko jeden mecz.
Wszystkie zespoły przy- W osiemnastu rozegranych
gotowania do piłkarskiej meczach drużyna z Bowiosny rozpoczęły jeszcze guchwały zdobyła 23 punkty,
w styczniu. Prowadzono notując 5 zwycięstw, 8 remitreningi, rozgrywane były sów i 5 porażek. Identyczną
także sparingi. Niestety tuż zdobycz punktową w klasie
przed początkiem rozgry- okręgowej uzyskała Jedność
wek zmieniająca się sytuacja Niechobrz. Pozwoliło to zaw kraju nie pozwoliła na po- jąć 10. miejsce. Niechobrzawrót do gry. Swój mecz w ra- nie wygrali 6 z 16 rozegramach IV ligi zdążył rozegrać nych spotkań. Rywalizujące
tylko Izolator Boguchwała, w A-klasie Iskra Zgłobień
który 7 marca zremisował na oraz Grom Mogielnica zaIzoArenie z JKS-em Jarosław kończyły zmagania kolejno
0:0. Później także i te roz- na 12 i 14 pozycji. W kolejgrywki zostały zawieszone. nym sezonie dołączy do nich drużyn w poszczególnych Przy ich organizacji stosujeOstatecznie w maju podję- drużyna Novi Nosówka, któ- ligach ulegnie zwiększeniu. my się do zasad sanitarnych,
to decyzję o zakończeniu ra ze zdecydowaną przewa- Początek rozgrywek plano- tak aby wszystko odbywało
sezonu i uznaniu wyników gą wygrała rundę jesienną wany jest na koniec lipca, się w sposób bezpieczny. Zapraszamy wszystkich, którzy
z jesieni za końcowe. Zespo- w B-klasie, co dało jej awans. bądź początek sierpnia.
chcieli by wstąpić w szeregi
ły z miejsc premiowanych Na 5. miejscu zmagania w tej
naszej Akademii – podkreawansem uzyskały prawo gry klasie rozgrywkowej zakoń- Treningi w Gminnej
Akademii
Piłkarskiej
ślał w wydaniu Aktualności
w wyższej lidze, za to żadna czył Płomyk Lutoryż.
Boguchwalskich trener koorz drużyn nie spadła do niżW maju do treningów dynator GAP-u Mariusz MaJuż myślą o przyszłym
szej ligi.
powróciła także Gminna dera. W Akademii trenuje
sezonie
Akademia Piłkarska w Bo- obecnie blisko 240 zawodniAwans Novi, pozostałe
Część zespołów wzno- guchwale. Młodzi piłkarze ków, w wieku od 4 do 17 lat.
drużyny w środku stawki
wiła już przygotowania do nie mogli się już doczekać
treningów
UM
Izolator
sklasyfikowa- sezonu 2020/2021. Będzie on wznowienia
i
ochoczo
powrócili
do
zajęć.
ny został na 11. miejscu. bardzo intensywny, bo liczba
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Biblioteczny projekt „Senior da radę...”
Szanowni seniorzy, bądźcie
wciąż aktywni. E-aktywni,
bo nowy projekt Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale pod nazwą
„Senior da radę…” pozwoli
Wam wykazać się nie tylko
kreatywnością i zaprezentować innym swoje pasje
oraz zainteresowania, ale
także rozwinąć się medialnie.

cukiernicze lub dania
kulinarne, oryginalne
prace rękodzielnicze,
aranżacje doniczkowe
lub w ogródku przydomowym, ciekawe zbiory
kolekcjonerskie,
ulubione książki, wy-

4.

wyłącznie uczestnika
projektu.
Prace
konkursowe
wraz z wypełnioną
przez seniora kartą
uczestnictwa
należy
przesłać pocztą elektroniczną na adres

6.

Szczegóły projektu:
1.

2.
3.
•

Uczestnikami projektu
mogą być mieszkańcy
Gminy
Boguchwała
w wieku 50+ (emeryci,
renciści, osoby nieaktywne zawodowo).
Projekt trwa od 8 maja
2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
Warunki uczestnictwa:
Nagranie
krótkiego
filmu, prezentującego
pasje i zainteresowania seniora, z pozytywnym przesłaniam
do rówieśników będących w kwarantannie.
Mogą to być na przykład: ulubione wypieki

7.

•

stępy artystyczne itp.
Film może być nagrany
kamerą lub telefonem
komórkowym – samodzielnie lub z pomocą
rodziny. Maksymalny
czas trwania filmu to
10 minut. Uwaga! Film
powinien przedstawiać

5.

gbp@boguchwala.
pl w terminie do 31
sierpnia 2020 roku.
Prace konkursowe oceniane będą przez komisję, powołaną przez
dyrektora
Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Boguchwale.

Oryginalne projekty
filmowe zostaną nagrodzone
atrakcyjnymi
upominkami
oraz publikacją na
bibliotecznym Facebooku i portalu internetowym
Gminy
Boguchwała. Ponadto laureaci konkursu
otrzymają vouchery,
uprawniające do bezpłatnego korzystania
z oferty edukacyjnej
Uniwersytetu Aktywni
Plus w Boguchwale,
w wybranym przez seniorów terminie.
Szczegółowych informacji o projekcie „Senior da radę…” udziela
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,
pod numerem telefonu
17 8715 355 lub na facebook.com/bibliotekaboguchwala

Zapraszamy do udziału
w projekcie, bo warto!
autor: Irena Jakubiec koordynator projektu
„Senior da radę”

Granty dla Lokalnego Ośrodka
Kultury w Niechobrzu
Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu otrzymał granty na realizację dwóch projektów z zakresu kultury.
Projekt „Młodzi Etnolodzy” został zainspirowany postacią Franciszka Kotuli. Zakłada przeprowadzenie konkursu dla młodzieży. Na
ten cel pozyskano środki w kwocie
10 tys. zł, które pochodzą z programu „Moje miejsce na Ziemi”, realizowanego przez Fundację Orlen.
Kwotą 5 tys. dofinansowane zostało zadanie „e-Lekcje na ludową
nutę”. Będzie ono realizowane we
współpracy z Robertem Wasilew-

skim - multiinstrumentalistą, muzykiem, kompozytorem, miłośnikiem etnografii i muzyki ludowej,
liderem zespołu etno-folkowego
Transkapela. Środki pochodzą
z programu „Kultura w sieci”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.
źródło:
LOK Niechobrz
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XV Zlot Pojazdów Zabytkowych On-Line
W obecnych czasach nie ma możliwości organizacji imprez plenerowych, dla tego Noc Muzeów i XV Zlot Zabytkowych
Pojazdów w Boguchwale odbyły się w wersji online.
W imprezie, która odbyła się w Sali Widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury brali udział właściciele
pojazdów zabytkowych ze
wspomnianej gminy, oraz
okolicy. Organizatorzy musieli ograniczyć ilość uczestników oraz zastosować
wszelkie elementy bezpieczeństwa związanego z panującym wirusem.
W trakcie relacji można
było usłyszeć wiele ciekawych historii dotyczących
samochodów, ich charakterystycznych nazw, a także
samych kierowców, którzy
przybyli do Boguchwały zabytkowymi pojazdami. Organizatorem wydarzenia byli
Miejskie Centrum Kultury
oraz Paweł Hoffman, mieszkaniec Niechobrza, kierowca
rajdowy i pasjonat starych
samochodów.
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Chevrolet Touring z 1921
roku, Moskwicz, Saab, Fiat
125p, a nawet wojskowy
Star - to tylko niektóre legendarne samochody, jakie
widzowie mogli podziwiać
w internetowej transmisji na
żywo na kanałach YouTube
i facebook. Wśród pojazdów
mogliśmy zobaczyć Syrenę
103 z 1966 roku, która była
własnością Eugeniusza Majki, ojca Janusza Majki, znanego dziennikarza z Radia
Rzeszów.
Gościem
specjalnym
wydarzenia był piosenkarz,
a prywatnie miłośnik zabytkowych pojazdów Michał Wiśniewski, startujący w przeszłości wspólnie
z Pawłem Hoffmanem w rajdach z udziałem historycznych samochodów.
UM / MCK /
www.hoffman.auto.pl
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100 rocznica urodzin
18 maja obchodziliśmy setną rocznicę
urodzin Jana Pawła II. Pamięć papieża Polaka uczcili mieszkańcy gminy, a także gminne
instytucje kultury i placówki oświatowe.
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy, której
patronem jest św. Jan Paweł II, zaprezentowała z tej okazji pantomimę „Świętymi bądźcie bo ja jestem Święty”, przygotowaną przez
uczniów w wersji online. Gminna Biblioteka
Publiczna filia w Mogielnicy zorganizowała
natomiast II Gminny Konkurs Recytatorski
„W świecie poezji i pieśni Jana Pawła II”, w którym wzięło udział 23 uczestników. Konkurs
odbył się w formie multimedialnej - każdy
uczestnik miał za zadanie nagrać film ze swoim występem. Wykonania oceniała komisja
w składzie Anna Wolska - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Boguchwale, Łukasz
Bubicz - dyrektor SP w Mogielnicy, Magdalena Szuba - nauczyciel języka polskiego oraz
Małgorzata Boć - instruktor muzyczny MCK
w Boguchwale. Wśród kandydatów wyłoniono
12 laureatów przeglądu, a wszyscy uczestnicy
zostali wyróżnieni i nagrodzeni. W kategorii
klas I-III laureatami zostali Liliana Borowska (SP w Mogielnicy), Oliwia Kutowicz (SP
w Lutoryżu), Bartosz Leśniak (SP Montessori
w Boguchwale), Dorota Krupa (SP w Lutoryżu), Zofia Mozgała (SP w Lutoryżu), Maja
Kasprzyk (SP w Niechobrzu nr. 1). W klasach
IV-VIII wyróżnienia otrzymali: Milena Rykała (SP w Niechobrzu nr 1), Piotr Pałka (SP
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św. Jana Pawła II
w Kielanówce), Wiktoria Jajuga (SP w Lutoryżu), Patrycja Migut (SP w Niechobrzu
nr 1), Kinga Szalacha (SP
w Mogielnicy), Paulina Kurc
(SP w Niechobrzu nr 1).
Z okazji rocznicy odbył
się także I Gminny Konkurs Plastyczny „Święty Jan
Paweł II w oczach dziecka”,
którego organizatorem był
Lokalny Ośrodek Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu.
Celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności
twórczych dzieci i młodzieży,
a także promowanie młodych
talentów
plastycznych
i artystycznych. W ramach
konkursu nadesłano 91 prac
plastycznych, które oceniała
komisja w składzie: Wioletta
Błażej-Szymańska – artystka,
malarka, zdobywczyni wielu
nagród z dziedziny malarstwa, właścicielka pracowni rękodzieła artystycznego
„VialArt” w Kielanówce, Maciej Sobotowski - Dyrektor
LOK „Wspólnota” oraz pracownicy instytucji Małgorzata Kot, Renata Cioch i Magdalena Świętoń. Najwyższe
miejsca w kategorii wiekowej 6-9 lat zajęli: Zuzanna
Nieroda (SP w Zgłobniu),
Zofia Kogut (SP Racławówka ) i Gabriela Kłeczek (SP
w Nosówce), zaś w kategorii
10-15 lat: Julia Król (ZS Kielanówka), Aleksandra Żuczek (SP Racławówka), Julia
Nowak (SP Racławówka).
Laureaci konkursu otrzymali
atrakcyjne nagrody takie jak
smartwatch, głośnik bluetooth, czy zestaw słuchawek.
Kapela i Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Lutoryża,
działający przy Lokalnym
Ośrodku Kultury „Razem”
w Niechobrzu oddał hołd
papieżowi Polakowi, wykonując pieśń „Góralu czy ci
nie żal”. Teledysk do pieśni
z udziałem zespołu powstał

w kościele parafialnym w Lutoryżu, pokazano także malownicze tereny Gminy Boguchwała.
Muzyczne upamiętnienie
setnej rocznicy przygotowało także Miejskie Centrum
Kultury. Mieszkańcy gminy, księża, przedstawiciele
samorządu oraz gminnych
instytucji kultury indywidualnie wykonywali ulubioną
pieśń św. Jana Pawła II „Barkę”. Ze wszystkich filmików
utworzony został barwny
teledysk.
Specjalnie na tą okazję
Zespół Buen Camino, wspólnie z Norbertem Tomaką,
wydał płytę „Święta na Boguchwałę” – Dar na 100-Lecie Urodzin Jana Pawła II.
Powstała ona z udziałem
mieszkańca
Boguchwały
Norberta Tomaki. Norbert
choć zmaga się z niepełnosprawnością, jest nieprzeciętnie utalentowany muzycznie
i posiada słuch absolutny.
UM, LOK Wspólnota,
Buen Camino, LOK Razem,
Gminna Biblioteka
Publiczna, MCK
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Zasmakuj w bibliotece… Tydzień Bibliotek 2020 już za nami!
Tegoroczne obchody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek były wyjątkowe, nie tylko ze względu na program jaki Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale przygotowała dla Czytelników i Użytkowników, ale
przede wszystkim dlatego, że wszystkie zaplanowane wydarzenia odbywały się on-line.
Dzień dobry. Tu Biblioteka – tymi słowami otworzyli obchody Tygodnia
Bibliotek Wiesław Kąkol
Burmistrz
Boguchwały
oraz Anna Wolska dyrektor GBP w Boguchwale.
Dzień dobry. Tu Biblioteka
- to wirtualny spacer po
Rezydencji Literackiej Boguchwały, w którym została
zaprezentowana działalność
boguchwalskiej książnicy.
W ramach Tygodnia Bibliotek odbyło się 14 wydarzeń kulturalnych. Były to
warsztaty edukacyjne, spotkanie autorskie, zagadki literackie, pokazy książkowe,
czytanie na ekranie. Zaprezentowana została również
aplikacja edukacyjna oraz
podsumowano aż trzy konkursy, każdy dotyczył innej
sfery aktywności: Gminny Konkurs Plastyczny
pn. „Skarpetki moich marzeń…”, Gminny Konkurs
Literacki pn. „Paszport do
Bajkolandii…”, Regionalny Konkurs Informatyczny pn. „SCRATCHowanie w Bibliotece”. Łącznie
w konkursach wzięło udział
prawie 100 uczestników.

Biblioteka do zadań
specjalnych
Zasmakuj w Bibliotece to hasło tegorocznego
święta bibliotek, dlatego
biblioteka w Boguchwale
przygotowała dla odbiorców niespodziankę z wątkiem kulinarnym. Kuchnia
dla każdego z Martą Wilk
– to film przygotowany
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z myślą o seniorach, studentach Uniwersytetu Aktywni Plus, którzy kulinaria
mieli w programie zajęć, ale
w obecnej sytuacji odwołane zostały wszystkie zajęcia
stacjonarne.

rzy z GBP w Boguchwale.
Przestrzeń literacką w Gminie Boguchwała tworzą dla
Was: Anna Wolska, Irena
Jakubiec, Aneta Świeca, Urszula Knutel, Anna Grze-

byk, Paulina Piechowicz,
Agnieszka Jajo, Teresa Majer oraz Małgorzata Kuleszczyk.
Aneta Świeca

Pokaz niezwykłej
książki
Kolejną atrakcją przygotowaną tym razem dla
najmłodszych
Czytelników był pokaz książeczki
sensorycznej. Jeśli jeszcze
nie widzieliście tego filmiku to gorąco zachęcam, na
funpage’u biblioteki w Boguchwale w dalszym ciągu
jest dostępny – mówi bibliotekarka Urszula Knutel.
Wyjątkowa, oryginalna, fenomenalna książka, wpływająca na rozwój dziecka.
Autorką projektu jest Karolina Jędrasiak - psycholog
ze specjalizacją z wczesnego
wspomagania dziecka. Rękodzielnik z zamiłowania.
Mamy nadzieję, że
zasmakowali
Państwo
w bibliotece poprzez udział
w naszych wydarzeniach
on-line. Staraliśmy się dostosować ofertę do każdej
grupy wiekowej oraz do
różnorodnych potrzeb kulturalnych – mówi Anna
Wolska, dyrektor GBP
w Boguchwale.
Wszystkie wydarzenia
organizowane w ramach
tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
zostały przygotowane i zrealizowane przez biblioteka-

Pisarka Edyta Świętek podczas spotkania autorskiego on-line z Czytelnikami biblioteki w Boguchwale

8 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Rola Bibliotekarza na przestrzeni lat ewoluowała. Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale łamią stereotypowe myślenie o tym zawodzie.
Bibliotekarz to dziś osoba kreatywna, energiczna, tworząca
przestrzeń do bycia we wspólnocie, do bycia w kulturze.
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