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otrzymać bezpłatnie  
„Wiadomości Boguchwalskie”:
BOGUCHWAŁA
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS) 
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 

12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” 

(ul. Sportowa)

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

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

ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury

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

NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko koło LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

RZESZÓW
1. Sklep nr 29  

(ul. Świętokrzyska 1)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

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

Zespół redakcyjny:
Ewa Śliwa, Aneta Świeca, Irena Jakubiec

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

Opracowanie graf.: WBX Studio Graficzne, www.wbxstudio.pl

Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów 
oraz korespondencji, a  także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca nie 
zwraca niezamówionych materiałów i  nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy. 

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale oraz wszystkie jej 
filie na terenie gminy Boguchwała

http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5445-biskup-rzeszowski-poswiecil-nowy-plac-zabaw-w-kielanowce.html
http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5445-biskup-rzeszowski-poswiecil-nowy-plac-zabaw-w-kielanowce.html
http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5457-narada-roczna-jednostek-strazy-pozarnych-z-terenu-powiatu-rzeszowskiego.html
http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5457-narada-roczna-jednostek-strazy-pozarnych-z-terenu-powiatu-rzeszowskiego.html
http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5460-dobre-praktyki-ekonomii-spolecznej-wizyta-studyjna-w-cieszynie.html
http://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5460-dobre-praktyki-ekonomii-spolecznej-wizyta-studyjna-w-cieszynie.html
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Z kalendarza Burmistrza…
	21.02 – udział w zebraniu sprawoz-

dawczym Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Zgłobniu

	23.02 – udział w  spotkaniu doty-
czącym wzajemnych ubezpieczeń 
samorządów

	24.02 – spotkanie z władzami gmi-
ny Tyczyn

	27.02 – spotkanie z  prezesami 
gminnych spółek

	1.03 – udział w   obchodach Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

	2.03 – spotkanie z  dyrektorami 
gminnych instytucji kultury

	3.03 – udział w posiedzeniu Komi-
tetu Sterującego Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego

	4 – 6.03 – udział w Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Miast Polskich 
w Poznaniu

	9.03 – spotkanie z  zastępcą dy-
rektora Departamentu Rolnictwa, 

Geodezji i  Gospodarki Mieniem 
Komunalnym Urzędu Marszałkow-
skiego

	10.03 – spotkanie z sołtysami
	11.03 – spotkanie z przedstawiciela-

mi firmy Skanska w sprawie przebie-
gu realizacji przebudowy basenów

	12.03 – udział w dorocznej naradzie 
jednostek straży pożarnej z  terenu 
powiatu rzeszowskiego w Racła-
wówce

	12.03 – spotkanie informacyjne 
z mieszkańcami Boguchwały w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych

	13.03 – spotkanie w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego

	16.03 – spotkanie z przedstawiciela-
mi Automobilklubu Rzeszowskiego 
w  sprawie organizacji Rajdu Pojaz-
dów Zabytkowych oraz Rajdu Rze-
szowskiego

	16.03 – spotkanie z  dyrektorem 
Departamentu Dróg i  Publicznego 
Transportu Urzędu Marszałkowskie-
go

	18.03 – spotkanie z dyrektorem De-
partamentu Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego

	18.03 – spotkanie z  dyrektorami 
szkół z terenu gminy

	19 – 21.03 – wizyta w mieście part-
nerskim Bystrice nad Pernštejnem 
w  ramach otwarcia Centrum Kultu-
ralno-Historycznego

	23.03 – spotkanie w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego

	25.03 – udział w posiedzeniu Prezy-
dium Komitetu Sterującego Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego

	26.03 – udział w Sesji Rady Miejskiej 
w Boguchwale

W dniach 16–24 marca przeprowa-
dzone zostały konsultacje społeczne 
dotyczące utworzenia nowych osiedli 
na terenie miasta Boguchwała. W  kon-
sultacjach wzięło udział 1165 miesz-
kańców, spośród 4799 uprawnionych 
do głosowania. Inicjatywę utworzenia 
osiedli poparło 1034 mieszkańców, 56 
było przeciw, a  69 wstrzymało się od 
głosu.

Liczba mieszkańców uprawnionych 
do udziału w konsultacjach – 4799
Liczba mieszkańców, którzy wzięli 
udział w konsultacjach – 1165

Nowe osiedla  
w Boguchwale 

– wyniki 
konsultacji
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Związek Gmin Podkarpacka Ko-
munikacja Samochodowa informuje, 
że z  dniem 15 marca 2015 r. zostało 
uruchomione połączenie w  niedziele 
i  święta na trasie: Racławówka Zabie-
rzów – Niechobrz rondo o godz. 22:00, 
które jest skomunikowane z kursem linii 
228: Rzeszów D.A. ul. Grottgera – Racła-
wówka Zabierzów z godz. 21:30.

Kurs jest realizowany w niedzie-
le i święta.

W łączonym kursie obowiązują bi-
lety miesięczne i okresowe wystawione 
na trasę Rzeszów – Niechobrz oraz bile-
ty samorządowe gminne.

UM

Dodatkowe 
połączenie 
na linii MKS 

228

VI sesja Rady Miejskiej w Boguchwale  
odbyła się w dniu 26 marca 2015 r.

Relacja z sesji

Na pytanie: Czy jest Pani/Pan za 
utworzeniem nowych osiedli na te-
renie miasta Boguchwała?
Liczba głosów nieważnych – 6
Liczba głosów ważnych – 1159
Spośród głosów ważnych:
Odpowiedzi „Jestem za” udzieliły - 
1034 osoby,
Odpowiedzi „Jestem przeciw” udzie-
liło – 56 osób,
Odpowiedzi „ Wstrzymuję się” udzie-
liło – 69 osób.

Jednym z  głównych założeń po-
wstania osiedli było przybliżenie proce-
sów decyzyjnych do mieszkańców. Do 
tej pory Rada Osiedla reprezentowała 
prawie 6 tysięcy mieszkańców. Nowe jed-
nostki będą reprezentować maksymalnie 
około 2 tys. mieszkańców, a to oznacza, 

że pojedynczemu mieszkańcowi znacz-
nie łatwiej będzie funkcjonować w  tej 
Radzie albo przynajmniej dotrzeć do niej 
z  jego problemem. Ponadto utworzenie 
mniejszych, bardziej jednolitych osiedli 
pozwoli realizować zadania lepiej dopa-
sowane do specyfiki danej wspólnoty.

Przesłanki skonstruowania pro-
pozycji utworzenia w  Boguchwale 
czterech osiedli:
•	 integralność geograficzna,
•	 uwzględnienie granic wyznaczo-

nych przez trakty komunikacyjne 
lub tradycyjnie przyjęte obszary 
dawnych przysiółków,

•	 uwzględnienie stopnia urbanizacji 
poszczególnych osiedli,

•	 uwzględnienie potencjału rozwo-
jowego osiedli, 

•	 wyznaczenie granic osiedli w  taki 
sposób, aby odpowiadały przy-
szłemu podziałowi na okręgi wy-
borcze, co przełoży się pozytywnie 
na współpracę organów osiedli 
z radnymi.

Władze samorządowe gminy Bo-
guchwała pragną podziękować 
wszystkim mieszkańcom miasta Bo-
guchwała, którzy wzięli udział w kon-
sultacjach. Frekwencja oraz wynik 
świadczy o dużym zainteresowaniu 
mieszkańców lokalnymi sprawami 
i  gotowości do współdecydowania 
o  przyszłym kształcie miasta. Jest to 
także kolejny krok w  kierunku budo-
wania społeczeństwa obywatelskiego.

UM

W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:
1)  Zmiany budżetu na 2015 rok, 
2)  Zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej, 
3)  Przeprowadzenia konsultacji spo-

łecznych celem zaopiniowania sta-
tutów sołectw gminy Boguchwała,

4)  Utworzenia odrębnych obwodów 
głosowania w  wyborach Prezy-
denta RP, 

5)  Organizacji wspólnej obsługi ad-
ministracyjnej i  finansowej jedno-
stek oświatowych, 

6)  Zmiany uchwały Nr XXVII/314/2012 
dot. przyjęcia gminnego progra-
mu osłonowego dla mieszkańców, 

7)  Udzielenia upoważnienia Dyrekto-
rowi MOPS w Boguchwale, 

8)  Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na tere-
nie gminy, 

9)  Przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt, 

10)  Darowizny na rzecz Skarbu Pań-
stwa, 

11)  Sprzedaży nieruchomości położo-
nej w Zarzeczu, 

12)  Nabycia na rzecz gminy nierucho-
mości położonych w Boguchwale, 

13)  Nabycia na rzecz gminy nierucho-
mości położonych w  Woli Zgło-
bieńskiej, 

14)  Nabycia na rzecz gminy nierucho-
mości położonych w Zgłobniu.

Ponadto na sesji zostały przedstawione: 
I.  Informacja o  działalności spółek 

gminnych: 
1) Gospodarki Komunalnej w  Bo-

guchwale Sp. z o.o.,
2) Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.
II.  Raport z wykonania w danym roku 

Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii i  efektów ich re-
alizacji.
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W  spotkaniu wzięli udział: dzie-
kan ks. dr Jan Koc, proboszcz parafii 
pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej ks. mgr 
Marek Buchman, zastępca burmistrza 
Piotr Klimczak, sołtys Maria Fąfara oraz 
uczniowie i  grono pedagogiczne Ze-
społu Szkół. W  ramach wizyty odbyło 
się poświęcenie nowego placu zabaw, 
który powstał na terenie zmodernizo-
wanego parku rekreacji.

Na budowę placu, którego łączny 
koszt wyniósł ponad 112 tys. zł, udało 
się pozyskać środki z  rządowego pro-
gramu „Radosna szkoła” w  wysokości 
50% wartości tej inwestycji. Pozostała 
część została sfinansowana z  budże-
tu gminy. Obiekt wyposażony został 
w pełni bezpieczne i atestowane urzą-
dzenia oraz zapobiegającą urazom 
miękką nawierzchnię syntetyczną.

Dodatkowo na terenie znajdują-
cym się w pobliżu Zespołu Szkół utwo-
rzono nowe miejsce rekreacji. Część 
środków przeznaczonych na budowę 
zostało pozyskanych z  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

W  ramach inwestycji teren o  po-
wierzchni 0,28 ha uzyskał chodniki wy-
konane z kostki brukowej oraz alejki o na-

Biskup rzeszowski poświęcił nowy 
plac zabaw w Kielanówce

5 marca br. w Zespole Szkół w Kielanówce odbyło się uroczyste spotkanie z biskupem rzeszowskim 
Janem Wątrobą. Biskup odwiedził sołectwo w ramach wizytacji kanonicznych parafii dekanatu.

dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Zdaniem zastępcy burmistrza Pio-
tra Klimczaka „samorząd od kilku lat 
systematycznie realizuje plan budowy 
i  rozbudowy atrakcyjnych dla dzieci 
placów zabaw w  każdej miejscowości 
gminy. Tylko w  ciągu ostatnich czte-
rech lat na budowę nowoczesnych 
placów zabaw w  gminie Boguchwa-
ła wydatkowano kwotę ponad 600 
tys. zł. W  2010  r. powstał plac zabaw 
w  Lutoryżu, rok później w  Woli Zgło-
bieńskiej i  Niechobrzu przy Zespole 
Szkół. W  2012 r. za kwotę 104 tys. zł 
uruchomiono ogólnodostępny plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej w Bo-
guchwale. W 2013 r. nowy plac zabaw 
dla dzieci powstał w Zgłobniu. W tym 
roku zakończyła się budowa placu za-
baw w Kielanówce i SP w Niechobrzu. 
Na wiosnę dla dzieci będą czekały też 
dwa kolejne place zabaw w Boguchwa-
le. Pierwszy powstał w  najbliższym 
sąsiedztwie rynku miejskiego, drugi 
zostanie wybudowany w  ramach in-
westycji związanej z  budową nowych 
basenów kąpielowych”.

UM

wierzchni żwirowej. Na terenie powstało 
boisko do gry w  siatkówkę oraz plac ze 
stołem pingpongowym. Dodatkowo dla 
dzieci wyprofilowano górkę do jazdy 
na sankach. Dla amatorów aktywnego 
wypoczynku zainstalowano urządze-
nia siłowni zewnętrznej, m.in. „stepper”, 
„motyl”, wyciąg górny, ławka, prasa ręcz-
na i nożna oraz „wioślarz”. Na terenie re-
kreacyjnym zamontowane zostały nowe 
ławki parkowe oraz stojak na rowery.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
159 929,74 zł, z  czego 80% stanowiło 

Obsługa zadań z zakresu ewiden-
cji ludności, dowodów osobistych oraz 
Prawa o  aktach stanu cywilnego bę-
dzie realizowana przy pomocy nowej 
aplikacji Źródło. Wspólna dla wszyst-
kich gmin w  kraju aplikacja została 

Zmiany w przepisach o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych 

1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji 
ludności, ustawa o  dowodach osobistych oraz ustawa – Prawo o  aktach 
stanu cywilnego.

opracowana i wprowadzona przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych.

Taka sytuacja ma miejsce pierwszy 
raz, bo do tej pory obsługa mieszkań-
ców nie była prowadzona jednocześ- 
nie we wszystkich gminach w  Polsce, 
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przy pomocy tylko jednego systemu 
informatycznego.

Ze względu na skalę przedsię-
wzięcia, jego charakter oraz szereg 
elementów pozostających poza wpły-
wem administracji lokalnej, prosimy 
Państwa o  wyrozumiałość w  począt-
kowym okresie funkcjonowania nowej 
aplikacji.

Zmiany po 1 marca 2015 roku

System
Rejestrów Państwowych 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych we współpracy z  Centralnym 
Ośrodkiem Informatyki podjęło decy-
zję o  zintegrowaniu najważniejszych 
rejestrów państwowych. Tak powstał 
jeden System Rejestrów Państwo-
wych (SRP), do którego będą miały 
dostęp wszystkie urzędy gmin w Pol-
sce. Nowa ustawa utrzymuje obowią-
zek meldunkowy (do 1 stycznia 2016 
r.) i  zobowiązuje obywatela polskie-
go przebywającego na terenie RP do 
zameldowania się w  miejscu pobytu 
stałego lub czasowego najpóźniej 
w  30. dniu od dnia przybycia, a  tak-
że ułatwienia związane z  meldun-
kiem m.in. możliwość dopełnienia 
formalności meldunkowych przez 
pełnomocnika oraz możliwość auto-

matycznego wymeldowania się przy 
zameldowaniu w nowym miejscu.

Wniosek o dowód 
lub akt urodzenia 
w dowolnym urzędzie
Po wprowadzeniu zintegrowane-

go Systemu Rejestrów Państwowych 
adres zameldowania nie będzie już de-
cydował o  miejscu prowadzenia wie-
lu formalności urzędowych. Sprawy 
związane z  dowodami osobistymi czy 
aktami stanu cywilnego będzie można 
załatwić w dowolnym urzędzie na tere-
nie całego kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego
Każdy, kto złoży po 1 marca wnio-

sek o  wydanie dowodu osobistego, 
otrzyma dokument tożsamości opar-
ty na nowym wzorze. Co się zmieni? 
Na dokumencie pojawi się szereg no-
wych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie 
powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tło-
czenia i  specjalne farby. Dzięki temu 
znacznie trudniej będzie go sfałszo-
wać. Na dowodzie znajdą się informa-
cje o  polskim obywatelstwie, a  opisy 
pól będą również w języku angielskim. 
Nie będzie także informacji o  kolorze 
oczu i wzroście, ani skanu podpisu po-
siadacza. Zniknie również adres zamel-
dowania. Dotychczasowe dowody 
osobiste zachowają ważność do upły-

wu terminów w  nich określonych. Nie 
będzie konieczności wymiany doku-
mentów. Jak do tej pory, dowód osobi-
sty otrzymamy za darmo.

Odpisy aktów stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w  Bo-

guchwale będzie właściwy, tak jak do-
tychczas, do rejestracji urodzeń, mał-
żeństw i  zgonów, które miały miejsce 
na terenie gminy Boguchwała. Odpis 
aktu urodzenia, małżeństwa i  zgonu 
będzie można wybrać w każdym urzę-
dzie stanu cywilnego w kraju, niezależ-
nie od tego, gdzie miało miejsce uro-
dzenie, małżeństwo i zgon.

Ślub poza urzędem 
Od 1 marca przyszli małżonkowie 

będą mogli wziąć ślub poza urzędem 
stanu cywilnego. Para będzie musiała 
złożyć wniosek do kierownika urzę-
du w  dowolnym urzędzie na terenie 
całego kraju. Może wybrać, inne niż 
urząd, miejsce ceremonii. Należy jed-
nak wziąć pod uwagę, że musi być to 
miejsce gwarantujące zachowanie po-
wagi i doniosłości ceremonii oraz bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników. 
Ostateczna decyzja będzie należała do 
kierownika USC. W myśl nowych prze-
pisów za zorganizowanie takiej uro-
czystości przyszli małżonkowie będą 
musieli zapłacić 1000 zł.

Podczas Forum Poseł na Sejm Jan 
Bury, w dowód uznania za działalność 
na rzecz środowiska wiejskiego, wrę-
czył odznaki i wyróżnienia działaczkom 
Kół Gospodyń Wiejskich. Wśród odzna-
czonych znalazły się dwie mieszkanki 
naszej gminy, Barbara Jacek – przewod-
nicząca Rady Gminnej KGW oraz wi-
ceprzewodnicząca Maria Fąfara, które 
otrzymały honorową odznakę Ministra 
Rolnictwa. Gratulujemy.

XI Podkarpackie Forum Kobiet
14 marca 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się XI Podkarpackie Forum 
Kobiet. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Podkarpacką Izbę Rolniczą, Wojewódzką Radę Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.

fot. www.janbury.pl
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W  sobotnie popołudnie w  Sali 
Widowiskowej Urzędu Miejskiego ze-
brało się ponad 150 pań, którym został 
wręczony symboliczny goździk. Życze-
nia w  imieniu władz samorządowych 
złożył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kąkol.

Koncert rozpoczął występ zespo-
łu muzycznego Justyny, Alicji i Janusza 
Witów. Rodzinny zespół zaprezento-
wał własne wersje znanych piosenek, 
za które został nagrodzony gromkimi 
brawami. Następnym punktem spo-
tkania była loteria upominków ufun-
dowanych przez Urząd Miejski. Szczę-
śliwe bileciki losowali Przewodniczący 
Rady Miejskiej Wiesław Kąkol oraz dy-
rektor MZDiNK Waldemar Mach.

Podczas przerwy na wszyst-
kie panie czekał słodki poczęstunek 
przygotowany przez Spółdzielnię So-
cjalną „Sztuka Smaku” ze Zgłobnia. 
Dodatkowo swoje stanowisko zapre-
zentowała firma kosmetyczna „Avon” 
oraz firma „Atlanta – Mariola Budnik” 

Zagraliśmy dla „Pięknych Dam” 
W sobotę 7 marca br. już po raz czwarty odbył się koncert „Dla Was gramy Piękne Damy”, zorganizo-
wany z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Bo-
guchwale we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.

z  ofertą biżuterii. Podobnie jak w  la-
tach ubiegłych, na stanowisku Cen-
trum Medycznego Medyk można było 
wykonać badania poziomu cukru oraz 
ciśnienia. Wystrój sali oraz kwiaty dla 
pań przygotowała Kwiaciarnia „Ma-
gnolia” z Lubeni.

Głównym punktem programu 
był występ Teatru „Czwartek” Tarno-
brzeskiego Domu Kultury, który za-
prezentował sztukę Izabeli Degórskiej 
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. W histo-

rii małżeństwa z  długoletnim stażem 
nie brakowało zaskakujących zwrotów 
akcji, wątków kryminalnych, a  przede 
wszystkim ogromnej dawki humo-
ru.  Warto podkreślić, iż był to przed-
premierowy występ tarnobrzeskiego 
teatru, a aktorzy amatorzy wykazali się 
dobrą grą i  dużym zaangażowaniem. 
Potwierdzeniem tego były gromkie 
owacje na stojąco.

UM

Narada roczna jednostek straży pożarnych 
z terenu powiatu rzeszowskiego

W dniu 12 marca br. odbyła się narada jednostek straży pożarnych z terenu powiatu rzeszowskiego. 
Gospodarzem tegorocznego spotkania była gmina Boguchwała, a całość odbyła się w Sali Widowi-
skowej Domu Ludowego w Racławówce.

W naradzie wzięli udział przedsta-
wiciele Państwowej Straży Pożarnej, 
komendanci gminni oraz prezesi za-
rządów miejskich i  gminnych Ochotni-

czych Straży Pożarnych, a także przed-
stawiciele władz samorządów powiatu 
rzeszowskiego.

Spotkanie podsumowujące 2014 

rok rozpoczęli od przywitania przy-
byłych gości komendant miejski PSP 
st. bryg. mgr inż. Waldemar Wilk oraz 
gospodarz spotkania burmistrz Bo-
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guchwały Wiesław Dronka. Informację 
dotyczącą gminy Boguchwała zapre-
zentował zastępca burmistrza Piotr 
Klimczak, który przedstawił m.in. war-
tość środków wydatkowanych rokrocz-
nie z  budżetu samorządu w  zakresie 
bezpieczeństwa i  ochrony przeciwpo-
żarowej. – W 2015 roku przeznaczymy 
995 tys. zł na zadania związane z funk-
cjonowaniem Ochotniczych Straży 
Pożarnych, z  czego 776 tys. stanowią 
wydatki inwestycyjne – podkreślał za-
stępca burmistrza.

Kolejnym punktem spotkania było 
wystąpienie komendanta miejskiego 

Rzucidło. Podczas narady głos zabrali 
także starosta rzeszowski Józef Jodłow-
ski, zastępca komendanta miejskiego 
Policji w  Rzeszowie podinsp. Konrad 
Wolak oraz kapelan ks. dh Józef Książek. 

Uczestnicy narady podkreślali po-
prawę warunków pracy strażaków oraz 
dobrą współpracę jednostek z  samo-
rządami. Przyszłoroczne spotkanie od-
będzie się w gminie Krasne.

UM

PSP Waldemara Wilka, który wygłosił 
informację z  realizacji zadań w  2014 
roku. Komendant przedstawił m.in. 
problematykę organizacyjno-kadrową, 
działalność operacyjną oraz kontrolną 
straży, a  także gospodarkę finansową 
jednostek. Poruszone zostały tematy 
bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz 
współpracy straży z mediami. Wyposa-
żenie i  stany osobowe jednostek OSP 
z  terenu gminy Boguchwała przedsta-
wił prezes OSP Racławówka Wojciech 

• Kiedy zaczęła się twoja przygoda 
z  malarstwem? Czy pamiętasz swój 
pierwszy obraz?

Kiedy „postanawia się” zostać arty-
stą? Nie wiem, czy ktokolwiek zdoła od-
powiedzieć na to pytanie. To „coś” przy-
chodzi samo, bez zaproszenia, przynosi 
spełnienie i pozwala łamać w imię sztuki 
utarte stereotypy. Jednak do stworzenia 
czegoś sam talent nie wystarcza, lecz 
potrzeba ciężkiej pracy, poszukiwania 
oraz – jak wszędzie – szczypty szczęścia.

Odkąd pamiętam miałam w  ręku 
ołówek, kredki i  pędzel. Zapełniały się 
zeszyty, barwne kolorowanki dla dzieci 
a  rysunki powoli przestały mieścić się 
w szufladach. Mam bardzo wiele rysun-
ków z dzieciństwa dzięki mojej mamie, 
która wpadła na pomysł ich zbierania. 
Lubię po nie sięgać i patrzeć na te dzie-
cięcą wrażliwość i  prostotę, za którą 
czasem tęsknię. 

Pierwszy obraz, którego malowa-
nie nie było już tylko miłym spędzeniem 
czasu wolnego, a  czymś więcej: we-

wnętrzną potrzebą stworzenia czegoś, 
powstał dokładnie w 2010 roku. Była to 
martwa natura, namalowana techniką 
olejną na płótnie. Patrząc na ten obraz, 
widzę, jak wielkie postępy poczyniłam 
i jak rozwinął się mój talent.

Odkąd pamiętam miałam w ręku 
ołówek, kredki i pędzel

– rozmowa z Katarzyną Dąbrowską, uczennicą LO w Boguchwale,  
autorką wernisażu pt. „Moje inspiracje”

• Będziesz póki co malować dla siebie 
i najbliższych czy spróbujesz swoich 
sił wobec szerszego grona odbior-
ców? Jakie masz plany związane 
z malarstwem?

To jest obecnie największy dyle-
mat, przed którym stoję: czy malarstwo 
będzie moim sposobem na życie, czy je-
dynie pasją i hobby? Ciągle się waham. 
Na chwilę obecną po maturze zamie-
rzam iść na studia niezwiązane ze sztu-
ką. Naturalnie to nie oznacza, że zaprze-
staję malować! Absolutnie! Mam wręcz 
nadzieję, że wernisaż, który mogłam 
zorganizować dzięki pomocy Liceum 
Ogólnokształcącego w  Boguchwale 
nie był moim ostatnim. Cieszę się, je-
śli mogę tym, co robię, sprawić komuś 
przyjemność lub co więcej zainspiro-
wać kogoś do jego własnych twórczych 
działań. 

• Co cię inspiruje i kto jest twoim au-
torytetem w dziedzinie malarstwa? 

Inspiracji szukam wszędzie. Cza-
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sem pomysł i co najważniejsze chęci do 
pracy przychodzą z łatwością, a czasem 
trzeba po nie sięgnąć głębiej. Kolor, 
dźwięk, kształt są impulsami do pracy. 
Wzorce czerpię z  twórczości artystów, 
o których czytam, bądź tych, z którymi 
miałam możliwość zetknąć się osobiście 
(np. na plenerach malarskich). 

Kolorystyka moich obrazów jest 
różnorodna. Niektóre zwracają uwagę 
czernią, która przyciąga i skupia wzrok, 
inne są pastelowe i  na płótnie nie ma 
nawet grama ciemnych barw. Obecnie 
maluję w  jasnych, pastelowych kolo-
rach, a  inspiracją są dla mnie techniki, 
jakich używali impresjoniści. Moim au-
torytetem jest Olga Boznańska, z której 
kunsztem pracy i  techniką nawet nie 
próbuję się porównywać, ale z  dumą 
mogę nazwać się jej zagorzałą wielbi-
cielką. Jest dla mnie mistrzynią i niedo-
ścignionym wzorem.

• Jakimi technikami malujesz, może 
masz jakąś ulubioną?

Moje prace są bardzo różnorodne 
zarówno pod względem techniki, jak 
i  tematyki. Jest to spowodowane tym, 
że jako młoda osoba ciągle poszukuję 
odpowiednich dla siebie środków wyra-
zu. Próbowałam już swoich sił w bardzo 
wielu technikach: malarstwo akrylowe, 
olejne, akwarelowe, grafika czy pa-
stel sucha i mokra. Miałam na to szan-
sę dzięki warsztatom prowadzonym 
w  Liceum w  Boguchwale pod okiem 
doktora Michała Figury oraz zajęciom 
w  rzeszowskim MDK pod kierownic-
twem Agaty Kwiatkowskiej. Po części 

myślę, że już znalazłam swoją technikę, 
w której czuję się najlepiej. Jest nią ma-
larstwo olejne. Daje mi ono poczucie 
spełnienia, uczy wrażliwości i cierpliwo-
ści. Bardzo lubię pracować w ciszy, kie-
dy kreuje przestrzeń i szukam kolorów. 
To poszukiwanie barw i  przeróżnych 
odcieni daje mi ogromną frajdę i  jest 
bardzo wciągającym zajęciem, kiedy 
odkrywa się, że jedna tubka farby kryje 
nie jeden podstawowy kolor, lecz tysią-
ce innych. Farba olejna jest bardzo pla-
styczna. Przez swój długi okres wysy-
chania daje możliwość ciągłych zmian 
i poprawek. Do obrazu można powrócić 
po tygodniu, miesiącu, kiedy znajdzie 
się inspiracje, i nadal na nim pracować. 

• Malarstwo jest dla ciebie bardzo 
ważnym i wartościowym elementem 

życia, a czy masz jakieś inne pasje?
Chętnie sięgam po materiały zwią-

zane z  projektowaniem wnętrz. Coraz 
więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, 
że to, co nas otacza, bezpośrednio na 
nas oddziałuje, a  przestrzeń może być 
odzwierciedleniem nas samych, na-
szego smaku i  poczucia estetyki. Dom 
powinien być naszą wizytówką i można 
go urządzić na własny sposób, a nie się-
gając po wyspecjalizowane ekipy. Tak 
więc wszystkie moje zainteresowania 
skupiają się wokół szeroko rozumianej 
twórczości artystycznej. 

• Co przedstawiają twoje obrazy? 
Opisz jeden z nich.

Intrygują mnie zdjęcia małych, 
zawiłych uliczek w  miastach. Sieją ta-
jemniczy niepokój i ma się wrażenie, że 
chciałoby się tam być i  nimi podążać. 
Malując je, chcę osiągnąć właśnie taki 
efekt: zaciekawienia odbiorcy, wzbu-
dzenia w nim tej swoistej magii. 

Zajmuję się także malarstwem 
marynistycznym. Wierzę, że patrząc na 
obraz można z niego odczytać emocje 
twórcy i to, co chciał przekazać.

Mój ulubiony obraz przedstawia 
jedną z greckich uliczek. Na zdjęcie, któ-
re stało się do niego inspiracją, natknę-
łam się w Internecie. Właściwie w moim 
obrazie z  pierwowzoru pozostał tylko 
temat i  zaklęty w  nim duch, radykalnie 
zmieniłam natomiast kolorystykę, zastę-
pując dominujące tam szarości odcienia-
mi błękitu, turkusu i fioletu, które dopeł-
nia biel oraz akcenty czerwieni i żółci.

 
rozmawiała Aneta Świeca
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Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji najlepsze okazały 
się dziewczęta ze Zgłobnia, które wygrały dwa mecze. Dru-
gie miejsce wywalczyła Boguchwała, a trzecie Kielanówka.

Wyniki meczów:
SP Zgłobień – SP Kielanówka 2:1
SP Zgłobień – SP Boguchwała 2:0
SP Boguchwała – SP Kielanówka 2:1

Tabela rozgrywek:
I miejsce – SP Zgłobień
II miejsce – SP Boguchwała
III miejsce – SP Kielanówka

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu będzie re-
prezentować naszą gminę na zawodach powiatowych.

Renata Ludera

Gminny finał siatkówki dziewcząt 
11 marca w Szkole Podstawowej w Kielanówce odbył się gminny finał mini-siatkówki dziewcząt szkół 
podstawowych. W finale spotkały się 3 zwycięskie drużyny z gminnych półfinałów: SP Kielanówka, 
SP Zgłobień i SP Boguchwała.

Liceum w Boguchwale najlepszą w regionie 
perspektywą na przyszłość

Droga do sukcesu
Liceum Ogólnokształcące z  Od-

działami Dwujęzycznymi w Boguchwa-
le wyróżnienie to zawdzięcza wspól-
nemu wysiłkowi kadry nauczycielskiej 
i  uczniów. Na potwierdzenie moich 
słów, zapytałem dyrektora placówki 
Zbigniewa Kalandyka o  to, w  jaki spo-
sób zdobywa się taką nagrodę: Dewizą 

przyświecającą mojej pracy zawodowej 
– a poniekąd i życiową – jest przeświad-
czenie: Dziecko/uczeń – nade wszyst-
ko! Temu podporządkowane jest stałe 
dążenie do osiągania w  edukacji naj-
wyższej jakości. Dlatego też od siebie, 
ale i od współpracowników, wymagam 
profesjonalizmu i  pełnego zaangażo-
wania w  realizację misji Szkoły. W  tym 

upatruję szansę na zbudowanie trwa-
łych podwalin nietuzinkowego Liceum 
Ogólnokształcącego.

Jak uczniowie przyjęli do wiado-
mości to wyróżnienie?

Wybierając Liceum w  Boguchwa-
le spośród wielu rzeszowskich szkół, 
postawiłem na kilka czynników. Pierw-

W rankingu najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, LO w Boguchwale zajęło 
305. miejsce. Pozycja ta przekłada się na 16. lokatę w województwie podkarpackim. 
W praktyce stawia to LOB wśród najlepszych rzeszowskich szkół, ponieważ wyżej w 
rankingu uplasowano jedynie trzy z nich.
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Krzyże w Niechobrzu – cd.
Krzyż drewniany z  wizerunkiem 
Pana Jezusa ukrzyżowanego.
Czas powstania: 1890 r.
Historia: W  miejscu, gdzie obecnie 
stoi krzyż, wcześniej znajdował się ob-
szar leśny, którego właścicielem była 
rodzina p. Moskwów. Las ten został 
częściowo wykarczowany. W  1890 r. 
krzyż został postawiony przez rodzinę 
Moskwów i miejscowych mieszkańców 
„Bogu wiadomej sprawie”. W 1932 r. An-

drzej Nalepa kupił działkę budowlaną 
wraz z  krzyżem. W  1977 r. krzyż uległ 
zniszczeniu przez warunki atmosferycz-
ne i  został wykonany przez Stanisława 
i Władysławę Martoniów nowy z zacho-
waniem pierwotnych wymiarów.
Właściciel obiektu: Halina Kowal-Mar-
toń.
Położenie obiektu: Przy drodze głów-
nej Niechobrz Góra – Czudec, koło ron-
da. Ogólnodostępny.

Krzyż
Czas powstania: 1890 r.
Historia: Krzyż stoi nad rzeką w  Nie-
chobrzu, przy dawnej ścieżce prowa-
dzącej z  Niechobrza do Zabierzowa. 
Został wykonany z  drzewa dębowego, 
postawił go Piotr Czudec, który patrzył 
na ten krzyż i  dużo się modlił, prosząc 
Boga, by dzieci mu nie umierały. Modli-
twy jego zostały wysłuchane. 

W  ostatnich latach krzyż uległ 
zniszczeniu przez warunki atmosferycz-
ne, zatem trzeba było go odbudować. 
Zajął się tym Zygmunt Jaksan. Krzyż 
zmienił wygląd z  zachowaniem pier-
wotnych wymiarów, został wykonany 

szym z nich jest świetna lokalizacja, nie 
ma problemów z dojazdem. Po drugie, 
duże wrażenie robi sam procent zda-
walności matur; choć jeszcze nie mam 
przedmiotów rozszerzonych, to widać, 
że nauczyciele już od pierwszych dni 
wymagają rzetelnego przygotowania 
na zajęcia. Mam gwarancję, że dobrze 
przygotują mnie do egzaminu. Sam laur 
upewnił mnie, że podjąłem dobry wy-
bór. Jestem w jednej z najlepszych szkół 
na Podkarpaciu! – mówi Damian, uczeń 
pierwszej klasy liceum.

Wymagania stawiane przez na-
uczycieli oraz determinacja uczniów 
w  zdobywaniu wiedzy doprowadziły 
do świetnego wyniku zdawalności ma-
tur. W ostatnich dwóch latach egzaminy 
maturalne w naszym liceum zdało 100% 
maturzystów! 

Stawiamy na rozwój
LOB to dobre miejsce do rozwija-

nia swoich pasji, odkrywania w  sobie 
nowych talentów, zdobywania doświad-
czenia zawodowego poprzez różne pro-

z betonu i będzie służył kolejnym poko-
leniom. Krzyż cieszy się wielkim zainte-
resowaniem młodych ludzi, studentów 
pytających o jego historię. 

Historia o  krzyżu zachowała się 
dzięki Ewie Nalepie, córce Piotra Czud-
ca, która przekazała ją swojej córce He-
lenie Wróbel, ta natomiast przekazuje ją 
obecnie.
Położenie obiektu: Krzyż stoi nad po-
tokiem w Niechobrzu w otoczeniu tuj.
Właściciel obiektu: Joanna i  Jan Na-
lepa.

Opracowanie: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

jekty (np. Dzień Przedsiębiorczości, ERA-
SMUS+). Dzięki temu pierwszemu, chętni 
uczniowie mają możliwość poznania 
charakterystyki danego zawodu w  wy-
branej przez siebie firmie. Pozwala to do-
kładnie zaznajomić się ze stanowiskiem 
pracownika, kompetencji, jakie trzeba 
posiadać oraz jakie potrzebujemy mieć 
wykształcenie do podjęcia danej pracy.

ERASMUS+ to program, dzięki 
któremu szkoły z różnych państw mają 
możliwość zrobienia wymiany uczniów. 
Dla przykładu, uczniowie z Polski w tym 
roku wyjechali do Włoch, skąd za pe-
wien czas przybędą włoscy uczniowie 
w ramach drugiego etapu wymiany.

Studiowanie na Oxfordzie? 
Harvardzie? – nie ma problemu! 

Gdyby ktoś chciał podjąć studia za 
granicą, nasza szkoła go do tego świet-
nie przygotuje. Liceum oferuje także 
naukę w  klasie dwujęzycznej, w  której 
przedmioty matematyczno-przyrod-
nicze nauczane są w  dwóch językach: 
polskim i  angielskim. Klasy z  tym pro-

filem na czas nauki wyposażone są 
w iPady, dzięki którym uczniowie mają 
dostęp do około 65 000 aplikacji nauko-
wych! Taka forma nauki pozwala im po-
znać specjalistyczne słownictwo i  jego 
zastosowanie w  naukach szczegóło-
wych. Ponadto rozwija zdolności komu-
nikacyjne, co zdecydowanie ułatwiłoby 
porozumiewanie się z  angielskojęzycz-
ną częścią społeczeństwa. W  wyniku 
dobrego przygotowania z j. angielskie-
go, uczniowie nie boją się bariery języ-
kowej, a z pewnością mają aspiracje, by 
dołączyć do najlepszych uczelni świata.

Bartosz Dymek
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Jedna z wizyt odbyła się w dniach 
9–11 marca w Cieszynie, w której wzię-
li udział przedstawiciele stowarzyszeń 
i spółdzielni socjalnych z terenu gminy. 
Uczestnicy zapoznali się z  założeniami 
ekonomii społecznej funkcjonującej 
w  śląskim mieście, a  także z  działalno-
ścią Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści Społecznej „Być Razem”. Powołana 
w  2007 roku Fundacja realizuje liczne 
projekty ukierunkowane na aktywiza-
cję osób bezrobotnych i  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez 
pracę i edukację. Mariusz Andrukiewicz, 
prezes Fundacji, twórca marki „WellDo-
ne Dobre Rzeczy” oraz laureat Nagrody 

Dobre praktyki ekonomii społecznej  
– wizyta studyjna w Cieszynie

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pn. „Rzeszowski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej”, skierowany do podmiotów ekonomii społecznej. Celem projektu jest zwięk-
szenie kompetencji uczestników projektu działających w tego typu podmiotach, zapewnienie wspar-
cia doradczego, organizacja akcji promocyjnej oraz opracowanie długookresowej strategii finanso-
wania. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z doradztwa indywidualnego, usług prawnych, 
specjalistycznych, księgowych i marketingowych, a także ze szkoleń i wizyt studyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu  

i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie Ekonomii Społecznej”

Polskiej Rady Biznesu im. 
Jana Wejcherta, zapre-
zentował model współ-
pracy z samorządem oraz 
instytucjami integracji 
społecznej. Twórca i  po-
mysłodawca aktualnych 
rozwiązań ekonomii spo-
łecznej przedstawił przy-
kłady dobrych praktyk 
i metod aktywizacji osób 
bezdomnych, bezrobot-
nych, kobiet, a także osób znajdujących 
się w trudnych sytuacjach życiowych.

W  ramach wizyty odbyły się spo-
tkania z  przedstawicielami samorządu 

Cieszyna, w  tym z  sekretarzem miasta 
Stanisławem Kaweckim, pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej oraz prezesem Klubu Kobiet Krea- 
tywnych Romą Rojowską. Goście z  Bo-
guchwały odwiedzili siedziby lokalnych 
spółdzielni socjalnych – „Lilai Design” 
(usługi szwalnicze i  aranżacje wnętrz), 
„Parostatek” (centrum warsztatowe, 
żywa architektura), „Tup Tup” (żłobek) 
oraz „Ofka” (hostel). Uczestnicy mieli 
okazję porozmawiać z  pracownikami 
przedsiębiorstw oraz dowiedzieć się 
o ich doświadczeniach.

Kolejne warsztaty odbędą się już 
na terenie gminy. Efektem projektu bę-
dzie podpisanie porozumienia pomię-
dzy organizacjami społecznymi a samo-
rządem Boguchwały.

Więcej o projekcie: 
www.rarr.rzeszow.pl

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/rzeszowski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej
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Aktywny Samorząd
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2015  
o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu  
  sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  
  o napędzie elektrycznym,
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne  
  rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny  
  (co najmniej na III poziomie jakości),
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki  
 dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Wnioski przyjmowane będą w terminach:

Moduł I – 01.04.2015–30.04.2015 oraz 01.08.2015–30.08.2015
Moduł II - 01.03.2015–30.03.2015 oraz 01.09.2015–30.09.2015

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu: 

17 85 94 823 wew. 7 lub 519 585 427
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.powiat.rzeszow.pl w zakładce Pliki do pobrania
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Na wszystkich trasach kolejowych 
w  województwie podkarpackim bę-
dzie obowiązywał promocyjny cen-
nik biletów – „Taryfa Podkarpacka”. 
Podkarpacie jest pierwszym regio-
nem, w  którym Przewozy Regionalne 
wprowadzają zupełnie nowy, będący 
odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców województwa i  organizatora po-
łączeń kolejowych, cennik biletów. 
Ceny biletów dostępnych w ramach „Ta-
ryfy Podkarpackiej” są niższe w  porów-
naniu z opłatami za przejazd wynikający-
mi z podstawowego cennika Przewozów 
Regionalnych nawet o  68 procent. Naj-
bardziej skorzystają pasażerowie prze-
mieszczający się na najkrótszych tra-
sach. Przykładowo bilet na trasę liczącą 
do 9 km będzie kosztował tylko 1,50 zł 
(dotychczas 4,4 zł), a bilet miesięczny do 
10 km, jedynie 50 zł (dotychczas 99 zł). 
Najbardziej stanieją bilety jednorazowe 
na odległość 11 km. Uczniowie, studenci 
oraz wszyscy inni pasażerowie, którym 
przysługują ulgi ustawowe, będą płacili 
za bilety jeszcze mniej. Na przykład za 
podróż z Rzeszowa do Łańcuta student 
zapłaci jedynie 1,47 zł, do Głogowa Ma-
łopolskiego 0,93 zł, a do Rogoźnicy tylko 
0,74 zł. „Taryfa Podkarpacka” obejmie 
swoim zasięgiem całe województwo, 
czyli wszystkie trasy lokalne. Stacjami 
granicznymi obowiązywania oferty 
będą: Wałki (w kierunku Tarnowa i Krako-
wa) i Zaklików (na trasie do Lublina). Z ko-
lei pasażerowie podróżujący w dalszych 
relacjach, np. z  Rzeszowa do Lublina, 

Obniżka cen biletów PKP na Podkarpaciu
Już od 1 marca pasażerowie korzystający z pociągów Przewozów Regionalnych na Podkarpaciu będą 
płacili za bilety nawet do 68% mniej. Nowa „Taryfa Podkarpacka” będzie obowiązywała na wszyst-
kich trasach w regionie.

autobusów szynowych oraz 5 nowych 
pociągów elektrycznych, które kursują 
na wszystkich trasach regionu. Pojazdy 
te wyposażone są w klimatyzację, Wi-Fi, 
automaty biletowe, system informacji 
audiowizualnej oraz udogodnienia dla 
rowerzystów i  osób niepełnospraw-
nych. Niebawem do grona nowoczes- 
nych pojazdów dołączy kolejny pociąg 
elektryczny, który będzie kursował na 
trasie Rzeszów – Kraków.

Więcej informacji o  „Taryfie Pod-
karpackiej” można uzyskać w  Punkcie 
Obsługi Podróżnych w  Rzeszowie, tel. 
782 450 801 (czynny w  godz. 6:30  – 
18:30) oraz na stronie internetowej:  
www.przewozyregionalne.pl.

Przykładowe ceny biletów w „Taryfie Podkarpackiej”:
bilety jednorazowe

Stalowa Wola Centrum – Nisko Racławice 1,70 zł (taryfa normalna 5,30 zł; obniżka o 68%)
Rzeszów Gł. – Rogoźnica k. Rzeszowa 1,50 zł (taryfa normalna 4,40 zł; obniżka o 66%)
Rzeszów Gł. – Boguchwała 1,50 zł (taryfa normalna 4,40 zł; obniżka o 66%)
Rzeszów Gł. – Głogów Młp. 1,90 zł (taryfa normalna 5,30 zł; obniżka o 64%)
Jarosław – Radymno 2,00 zł (taryfa normalna 5,30 zł; obniżka o 62%)
Rzeszów Gł. – Łańcut 3,00 zł (taryfa normalna 6,50 zł; obniżka o 54%)
Przemyśl Gł. – Radymno 3,89 zł (taryfa normalna 7,60 zł; obniżka o 49%)
Rzeszów Gł. – Jarosław 7,41 zł (taryfa normalna 13,50 zł; obniżka o 45%)
Rzeszów Gł. – Dębica 6,94 zł (taryfa normalna 11,70 zł; obniżka o 41%)
Rzeszów Gł. – Sędziszów Młp. 5,00 zł (taryfa normalna 8,20 zł; obniżka o 39%)

bilety miesięczne
Stalowa Wola Centrum – Nisko Racławice 58,30 zł (taryfa normalna 139 zł; obniżka o 58%)
Rzeszów Gł. – Głogów Młp. 68,90 zł (taryfa normalna 139 zł; obniżka o 50%)
Rzeszów Gł. – Rogoźnica k. Rzeszowa 50,00 zł (taryfa normalna 99 zł; obniżka o 49%)
Rzeszów Gł. – Boguchwała 50,00 zł (taryfa normalna 99 zł; obniżka o 49%)
Jarosław – Radymno 74,20 zł (taryfa normalna 139 zł; obniżka o 47%)
Rzeszów Gł. – Łańcut 90,10 zł (taryfa normalna 154 zł; obniżka o 41%)
Przemyśl Gł. – Radymno 111,30 zł (taryfa normalna 174 zł; obniżka o 36%)

w  dalszym ciągu będą mogli korzystać 
z  pozostałych promocji, takich jak „Po-
łączenie w Dobrej Cenie”. Bilety w nowej 
taryfie będą dostępne we wszystkich ka-
nałach sprzedaży: w kasach biletowych, 
w automatach, u konduktorów, w aplika-
cji mobilnej CallPay Kolej oraz na stronie 
internetowej biletyregionalne.pl.

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego przekazał już Prze-
wozom Regionalnym 11 nowoczesnych 

Gminna Biblioteka Publiczna, 
filia w  Zarzeczu przy współpra-
cy ze Szkołą Podstawową im. ks. 
Jana Twardowskiego w  Zarzeczu 
zaprasza uczniów klas I–III szkół 
podstawowych z terenu gminy Bo-
guchwała do udziału w  konkursie 
recytatorskim pn. „W świecie poezji 
księdza Jana Twardowskiego”.

Konkurs recytatorski 
„W świecie poezji księdza Jana Twardowskiego”  

dla uczniów klas I–III szkół podstawowych
Informacje o konkursie:

Urszula Knutel, tel. 692 632 462, 
e-mail: gbp.zarzecze@wp.pl
Lucyna Kijowska, tel. 692 094 176, 
e-mail: lut_ka@op.pl
Regulamin oraz karty zgłoszeniowe do-
stępne są w GBP w Boguchwale oraz we 
wszystkich jej filiach, a także na stro-
nach: www.gbp.boguchwala.org.pl 
www.boguchwala.pl 

http://www.przewozyregionalne.pl/
http://www.biletyregionalne.pl/
mailto:gbp.zarzecze@wp.pl
mailto:lut_ka@op.pl
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Zakończenie I semestru 
Uniwersytetu Aktywni Plus 

11 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale odbyło się zakończenie I semestru Uni-
wersytetu „Aktywni Plus” – Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla seniorów z terenu gminy Boguchwała, 
działającego pod patronatem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt współfinansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej i budżetu gminy Boguchwała.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW 2007-2013.

Wszystkich przybyłych na uro-
czystość powitała dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Ewa Śliwa, następ-
nie rozpoczęło się spotkanie autorskie 
z gościem specjalnym tego wydarzenia 
Sławomirem Koprem, pisarzem, auto-
rem książek historycznych. W  swoich 
książkach przedstawia historię głównie 
poprzez fakty mało znane, zapomnia-
ne lub pomijane w „oficjalnych” mono-
grafiach. Prezentuje ważne i znane, ale 
także nieco już zapomniane postacie 
w  kontekście życia prywatnego i  co-
dziennego oraz obyczajowości charak-
terystycznej dla danej epoki. Wychodzi 
z  założenia, „że życie prywatne, z  jego 
wszystkimi składnikami jest istotną czę-
ścią biografii każdego człowieka. A po-
lityk czy artysta ukazany w  szlafroku 
i  kapciach zyskuje tylko na autentycz-
ności”. Podczas spotkania autor poru-
szył wiele ciekawych wątków z  życia 
artystów polskich, a po spotkaniu pod-
pisywał książki osobom zainteresowa-
nym.

Uczestnicy tej uroczystości mo-
gli obejrzeć wystawę pn. „Migawki ze 
spotkań edukacyjnych seniorów w  Bo-
guchwale, w Niechobrzu i w Racławów-

ce”, przygotowaną przez Irenę Jakubiec. 
Wszyscy studenci otrzymali indeksy.

Cieszę się z  faktu, iż Uniwersytet 
Aktywni Plus stał się popularny wśród 
seniorów z  gminy Boguchwała. Otwo-
rzyliśmy dla nich nowe drzwi, dzięki 
którym podniosą swoje umiejętności, 
spotkają ciekawych ludzi oraz miło spę-
dzą czas – podsumowuje I semestr Ewa 
Śliwa, dyrektor GBP.

Uniwersytet Aktywni Plus to nowa 
inicjatywa biblioteki w  Boguchwale 
i Samorządu Gminy Boguchwała, która 
została przyjęta z wielkim entuzjazmem 

przez odbiorców. Dzięki temu przedsię-
wzięciu zyskaliśmy nowe grono użyt-
kowników oraz sympatyków działalno-
ści boguchwalskiej biblioteki. Zajęcia, 
które odbywały się podczas I semestru 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
jak choćby warsztaty genealogiczne, 
lekcje tańca czy kurs fotografii. 

II semestr rusza w  kwietniu i  po-
trwa do czerwca. Tych, którym nie uda-
ło się zapisać, zapraszamy na III semestr 
już po wakacjach.

Aneta Świeca
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Władysław Dąbro-
wa Purzycki urodził się 
w 1842 r. w Dydni w rodzi-
nie ziemiańskiej. Ochrzcił 
go ks. Franciszek Ada-
mowicz, miejscowy pro-
boszcz, jeszcze w  starym 
kościele zbudowanym 
w  1600  r., a  konsekro-
wanym dekadę później 
(1610). Kościół ten funkcjo-
nował do 1873 r. Z uwagi 
na zły stan techniczny kościół rozebrano, 
a w tym miejscu postawiono murowaną 
świątynię pw. św. Michała Archanioła. 

Kapłaństwo
W  latach 1863–1866 studiował teo-

logię w przemyskim seminarium. W tym 
czasie kluczową rolę w  przygotowaniu 
do kapłaństwa odgrywał Instytut Teo-
logiczny w  Przemyślu, kształcący kle-
ryków pod względem intelektualnym 
i Seminarium Duchowne dbające o wa-
lory ascetyczne przyszłego kapłana. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1866 r. 
w  Przemyślu z  rąk biskupa Antoniego 
Józefa Monasterskiego. 

W  1866 r. ks. Purzycki został wika-
riuszem w  Rymanowie w  parafii pw. 
św. Wawrzyńca. Funkcję tę sprawował 
do 1872 r. W  1872 r. zdał egzamin pro-
boszczowski, upoważniający do admi-
nistrowania parafią i tego samego roku 
otrzymał probostwo w  Załężu koło Ja-
sła. W  parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
był proboszczem przez jedenaście lat 
(1872–1883). W  latach 1882–1883 prze-
prowadził remont generalny kościo-
ła zbudowanego w  połowie XVIII  w. 
W czasie jego proboszczowania, kościół 
wzbogaciła cenna polichromia wnętrza 
z dwunastoma naturalnej wielkości po-
staciami apostołów, wykonana przez 
Szczęsnego Stankiewicza, uczenia Jana 
Matejki. W  czasie proboszczowania 
w  Załężu był dwukrotnie administrato-
rem parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Osieku Jasielskim w latach 1873–1874. 

Parafia w Boguchwale  
(1883–1915)

W 1883 r. ks. Purzycki otrzymał pro-
bostwo w Boguchwale dzięki życzliwo-

Setna rocznica śmierci boguchwalskiego proboszcza

Ksiądz Władysław Dąbrowa PURZYCKI (1842–1915) 

ści Henryka Straszewskie-
go, właściciela obszaru 
dworskiego i  kolatora 
parafii. Nowy proboszcz 
przyjechał do Boguchwa-
ły w kwietniu 1883 r. razem 
z organistą Wiktorem Żyt-
kiewiczem pochodzącym 
z  Dębowca, który znako-
micie zapisał się w  życiu 
społecznym Boguchwały 
przełomu XIX/XX w. 

Życie religijne
Zasługi ks. Purzyckiego dla rozwo-

ju życia religijnego podkreślał ks. Józef 
Przybyła (jego następca) w  kronice pa-
rafialnej, szkicując portret kapłana za-
troskanego o  los wiernych w  trudnym 
okresie przypadającym na przełom XIX/
XX stulecia. U  schyłku XIX w. w  parafii 
Boguchwała działały: Bractwa Apostol-
stwa Serca Jezusowego, Arcybractwa 
Najświętszego Sakramentu, Bractwa 
Świętej Rodziny, Bractwa Przenajświęt-
szego Sakramentu i  Bractwa Różańco-
we. W 1910 r. ks. Purzycki założył Związek 
Katolicko-Społeczny. Celem tej organi-
zacji było krzewienie i umacnianie zasad 
katolickich w życiu prywatnym, rodzin-
nym i  publicznym. W  swym programie 
działania postulowała obronę interesów 
narodowych, poprawę stosunków spo-
łecznych i  ekonomicznych. W  sprawoz-
daniu z  działalności ZKS z  1911 r. czy-
tamy, że w  parafii jest czytelnia, kółko 

rolnicze, sklepik chrześcijański, kasa Ra-
iffeisena, dom z wielką salą na odczyty, 
obchody religijne i patriotyczne.

Renowacja kościoła
W  latach 1895–1903 przeprowadzo-

no remont i  restaurację kościoła. Prace 
konserwatorskie nadzorował krakow-
ski konserwator zabytków Zygmunt 
Hendel. Dach i  wieżę kościoła pokryto 
blachą cynkowaną, w  okna wstawiono 
witraże, a kościół odmalowano. Do świą-
tyni dobudowano także przedsionek 
w miejsce małej kruchty. Freski odnowił 
Henryk Kühn, artysta malarz ze Lwowa, 
nauczyciel rysunku w  lwowskiej szkole 
przemysłowej, zaś część malowideł de-
koracyjnych wykonał Juliusz Domański, 
artysta malarz. Dach pokryto blachą 
ocynkowaną. Na zakończenie prac, sta-
raniem parafii postawiono obok ogro-
dzenia kościoła figurę Matki Bożej Kró-
lowej Korony Polskiej. Wnętrze kościoła 
wzbogaciło się o  Stacje Męki Pańskiej. 
Emalie na blasze wykonane w  Paryżu 
sprowadził niejaki Miłkowski do Krako-
wa, a stamtąd dotarły do Boguchwały. 

Działalność społeczna
W  ostatniej dekadzie XIX w. dyna-

micznie rozwijał się ruch spółdzielczy, 
integrujący społeczność katolicką pod 
względem oświatowym i  ekonomicz-
nym. W skład zarządu wchodziły osoby 
obdarzone społecznym zaufaniem. 15 X 
1905 odbyło się walne zebranie Spółki 

Oszczędności i Pożyczek w Bo-
guchwale, na którym wybra-
no władze spółki, tj. zarząd, 
radę nadzorczą oraz kasjera. 
Ks. Władysław Purzycki został 
przewodniczącym zarządu. 

Ks. Purzycki przyczynił się 
do uruchomieniu kółka rolni-
czego, którego otwarcie na-
stąpiło 3 maja 1906 r. Kółko rol-
nicze prowadziło działalność 
handlową, kredytową i oświa-
tową. Działalność oświatowa 
polegała na propagowaniu 
wśród miejscowych rolników 
nowoczesnych form gospo-
darowania oraz na udzielaniu 
pomocy przy zakładaniu szkó-Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu koło Jasła
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Drużyna z  Racławówki 
rozpoczęła spotkanie od moc-
nego akcentu. Przy serwisach 
kapitana Patryka Masłow-
skiego Lubcza odskoczyła na 
4:0. Set toczył się w spokojnej 
atmosferze, którą na chwilę 
mocno podgrzał arbiter, po-
dejmując niezrozumiałe decy-
zje. Dukielski zespół zaprezen-
tował kilka skutecznych akcji 
w ataku, jednak nie był w sta-
nie odrobić choćby części poniesionych 
strat. Pewnie atakowali Fedko i Bryliński, 
a trzypunktowymi seriami na zagrywce 
popisali się jeszcze Kuśnierz i  Hołobut. 
Dzięki temu Lubcza prowadziła nawet 
23:12, ostatecznie wygrywając pierwszą 
partię 25:16.

Obraz gry w drugiej odsłonie me-
czu uległ zmianie. Żadna z ekip nie zdo-
łała wypracować choćby trzypunktowej 

zaliczki. Zespół z  Dukli przypomniał 
sobie o stawce meczu i zaczął prezento-
wać grę, z której we własnej hali słynął 
– ryzykowną zagrywkę i ofiarne obrony. 
Ciężar gry w ataku wziął na siebie Zbi-
gniew Mosoń, który kończył większość 
piłek. W  szeregach Lubczy skutecznie 
prezentowali się Kąkol i Hołobut. Prze-
bieg seta zaprowadził zawodników 
do nerwowej końcówki. Pierwszego 

Zwycięstwo Lubczy  
na zakończenie sezonu
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Wyjazdowym pojedynkiem z SKS-em Dukla siatkarze Lubczy 
zakończyli sezon 2014/15 w rozgrywkach III Ligi Mężczyzn. Teo-
retycznie ten mecz miał wysoką stawkę, ponieważ gospodarze 
spotkania bronili się przed spadkiem, a goście mieli minimalne, 
matematyczne szanse na awans do czwórki.

setbola wypracowała drużyna Lubczy, 
lecz po chwili to gospodarze prowadzili 
26:25. Kibice obejrzeli kilka ciekawych 
wymian, w  których obok ofiarnych 
obron nie brakowało nerwowych za-
grań i błędów. Ostatnie słowo należało 
do zespołu z Racławówki, a konkretnie 
do Stanisława Kuśnierza, który skutecz-
nym blokiem zakończył partię 32:30.

Przegrana w  końcówce poprzed-
niej partii podcięła skrzydła zespołowi 
SKS-u, który nie był w  stanie nawiązać 
wyrównanej walki w trzecim secie. Lub-
cza po skutecznych atakach Hołobuta 
odskoczyła na 8:5. Z czasem trener Ma-
słowski desygnował na parkiet Piotra 
Puskarza, który już w  pierwszej akcji 
skończył atak z  sytuacyjnej piłki. Zaraz 
potem powędrował na zagrywkę i roz-
począł prawdziwe „one man show”. Po 
wykonaniu dziesięciu zagrywek, przy 
stanie 21:9, przyjmujący Lubczy mógł 
odpocząć. Zwycięstwo 25:11 przypie-
czętował asem serwisowym Stanisław 
Kuśnierz.

Pomimo wygranej, Lubczy zabra-
kło jednego punktu, aby dostać się do 
ścisłej czwórki tabeli. Miejsce to zdobyli 
siatkarze z  Głogowa, którzy potrzebny 
punkt wywalczyli w Jaśle.

SKS MOSiR Dukla – SST Lubcza 
Racławówka 0:3 (16:25, 30:32, 11:25)

Źródło i fot. www.sstlubcza.com

łek sadowniczych. Był także członkiem 
Towarzystwa Rolniczego w Rzeszowie. 
W 1886 r. w ramach tego towarzystwa 
na gruntach probostwa założył sekcję 
ogrodniczo-pszczelarską. Prowadził 
także zajęcia praktyczne i organizował 
odczyty. 

Na przełomie XIX/XX w. na terenie 
parafii działały organizacje o  charak-
terze społecznym, takie jak: Towarzy-
stwo Oświaty Ludowej (od 1884), straż 
pożarna (1904), Włościańskie Kółko Mi-
łośników Sceny (1906) i  Towarzystwo 
Szkoły Ludowej (1908).

Ostatnie lata
Powodem śmierci ks. Purzyckie-

go była choroba serca, na którą cier-
piał od lat. Wydarzenia wojenne tylko 
ją wzmogły. W  obawie przed armią 
rosyjską zimą 1914 r. opuścił parafię, 
pozostawiając obowiązki administra-
cyjne ks. Janowi Gielarowskiemu. Do 

Boguchwały powrócił w styczniu 1915 r. 
Zmarł 28 marca 1915 r. w  Boguchwale 
i tam jest pochowany. W 1956 r. w gro-
bie ks. Purzyckiego pochowano jego 
wychowanka ks. Stanisława Żytkiewicza 
(1889–1956), kapelana I  Brygady Legio-
nów Polskich, podpułkownika Wojska 
Polskiego. Na mogile wzniesiono po-
mnik z piaskowca. 

Na czerwiec 2015 r. zaplanowano wy-
drukowanie książki pod tytułem „Dzia-
łalność duszpasterska, gospodarcza 
i  społeczna proboszczów boguchwal-
skich ks. Władysława Purzyckiego i  ks. 
Józefa Przybyły w  latach 1883–1960”, 
autorstwa Rafała Białoruckiego i Sławo-
mira Wnęka. Autorzy są założycielami 
Grupy Inicjatywnej Boguchwalskie Re-
gionalia, której celem jest popularyzacja 
wiedzy o naszym regionie.

Rafał Białorucki
Sławomir Wnęk

Piaskowy nagrobek na mogile ks. Purzyc-
kiego 
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Obydwie drużyny spotkanie rozpo-
częły asekuracyjnie. „Izolacja” pierwszy 
strzał na bramkę oddała w 16. minucie, 
gdy uderzenie głową Jacka Tyburczego 
złapał bramkarz gości. Minutę później, 
po pierwszej groźniejszej okazji Avii, 
padła bramka. Niezłym zwodem popi-
sał się Mazurek, który uciekł obrońcy 
Izolatora do końcowej linii i  zagrał na 
przedpole bramkowe. Tam akcję za-
mknął Byszewski, otwierając wynik spo-
tkania. Goście atakowali coraz śmielej, 
lecz oddali ostatecznie dwa niegroźne 
strzały. Izolator nie dał jednak Avii roz-
winąć skrzydeł i  przeprowadził równie 
ładną akcję, w której kluczową rolę speł-
nił boczny obrońca Izolatora – Szymon 
Kardyś. Popularny „Kardamon” wygrał 
na skrzydle walkę z  obrońcą, zbiegł 
w kierunku bramki i wycofał piłkę na 16. 
metr do Skiby, który uderzeniem lewą 
nogą pokonał bramkarza gości.

Tym razem to Izolator złapał wiatr 
w  żagle, wypracowując kolejne dwie 
okazje. Po dośrodkowaniu Tyburczego, 
Gieresza pokonał głową Bereś, ale sę-
dzia uznał, że napastnik biało-zielonych 
dośrodkował już zza końcowej linii. Kilka 
chwil później główkował Tyburczy. Głów-
ka okazała się jednak ręką, a piłka obok 
słupka opuściła plac gry. Zawodnik ujrzał 
żółtą kartkę. W odpowiedzi żółtą kartką 
został upomniany Wróbel, który próbo-
wał w  „szesnastce” Izolatora wymusić 
rzut karny. Kolejna akcja Izolatora za-
kończyła się główką Arkadiusza Buraka, 
lecz bardzo niecelną. Ostatnia ciekawsza 
okazja należała do Jaromira Skiby, który 
z rzutu wolnego strzelił obok słupka.

Druga część meczu zaczęła się od 
przewagi Izolatora. Na dośrodkowanie 
Dąbka, którego nie udało się zamknąć 
nabiegającym zawodnikom, nieuzna-
nym golu i kolejnych dwóch okazjach Ty-
burczego, Avia odpowiedziała dopiero 
w 57. minucie rzutem rożnym bez histo-
rii. W 68. i 70. minucie goście byli o włos 
od zdobycia bramki. Dobre dośrodko-
wania wślizgiem próbowali zamknąć ry-
wale, lecz zabrakło kilku centymetrów. 
Ostatnia groźna okazja w spotkaniu po-
nownie należała do Izolatora. Odwró-

Remis na rozpoczęcie wiosny
Izolator Boguchwała zremisował z Avią Świdnik 1:1 w pierwszym ligowym spotkaniu 2015 roku. Na IzoArenie 
nie zabrakło walki, kilku ciekawych akcji i okazji bramkowych. Izolator oprócz wyrównującego gola jeszcze 
dwa razy umieścił piłkę w siatce Avii. Arbiter spotkania tych bramek jednak nie uznał.

przez co kontry nie miały już takiego 
rozmachu jak w początkowej fazie spo-
tkania. Mnożyły się także niedokładne 
podania i straty. Ostatecznie arbiter za-
kończył to pełne walki (9 żółtych kartek) 
spotkanie, w  którym mogło i  powinno 
paść więcej bramek. W najbliższą sobo-
tę biało-zieloni zagrają z  Motorem na  
stadionie Arena Lublin. Początek meczu 
o godzinie 19:00.
ZKS Izolator Boguchwała – GPTS 
Avia Świdnik 1:1 (1:1)

Źródło: www.zksizolator.eu

cony tyłem do bramki Jacek Tyburczy 
zgrał piłkę Michałowi Beresiowi. Mocne 
uderzenie po ziemi wybronił Gieresz. 
Stosunkowo miękka murawa dała się 
we znaki zawodnikom obydwu ekip, 
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Centrala w Niechobrzu 
36-047 Niechobrz 118 
tel. (17) 85-91-400, 
fax (17) 85-91-415 
Sala obsługi Klientów 
tel. (17) 85-91-410 - 414 
Obsługa klientów:  
pon. – pt. w godz. 
od 7.30 do 14.30  
www.bsniechobrz.pl 

Bank Spółdzielczy w NiechobrzuBank Spółdzielczy w Niechobrzu
Tradycja – Nowoczesność – ZaufanieTradycja – Nowoczesność – Zaufanie

Już dziś skorzystaj  
z promocyjnych warunków kredytowych

ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

KREDYT ZIMOWY
Stałe oprocentowanie – 5% w skali roku

Kwota kredytu od 1000 zł do 20 000 zł
Okres kredytowania do 12 miesięcy

Szybka decyzja – minimum formalności – kredyt na dowolny cel

Reprezentatywny przykład (na dzień 16.12.2014 r.) dla posiadaczy rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu: RRSO wynosi 13,51% dla całkowitej 
kwoty kredytu 5 000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 434,23 zł (najwyższa rata), przy prowizji za 
udzielenie kredytu 200,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 5,0% w stosunku rocznym 
(oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5335,00 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł, odsetki 135.52 zł. (promocja trwa 
do 31.03.2015 r.) 

Szanowni Państwo, 

Z dużą satysfakcją informujemy, iż w dniu 15 października 
2014 r. uruchomiona została nowa placówka Banku w miejsco-
wości Kielanówka (na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Geode-
ci” - Kielanówka 35, budynek F). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

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: poniedziałek, 
środa i czwartek od 8.00 do 17.00; 
wt. i pt. w godz. od 8.00 do 15.30; 

Ekspozytura w Lutoryżu 
36-040 Lutoryż 
tel. (17) 87-01-133 
Obsługa klientów: wtorek i piątek 
w godz. od 8.00 do 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 do 16.30
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