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

(GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” 

(ul. Sportowa)

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

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

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

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

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

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

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

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

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

RZESZÓW
1. Sklep nr 29  

(ul. Świętokrzyska 1)

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



WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE 4 Wiadomości samorządowe

Z kalendarza burmistrza…
	31.08 – posiedzenie zarządu Sto-

warzyszenia Rzeszowski Obszar 
Funkcjonalny

	31.08 – spotkanie z przedstawicie-
lami firmy „Remondis”

	2.09 – spotkanie z wojewodą pod-
karpackim

	2.09 – spotkanie ze starostą rze-
szowskim

	2.09 – spotkanie z prezesem Towa-
rzystwa Budownictwa Społeczne-
go w Boguchwale

	2.09 – spotkanie z komendantem 
Markiem Workiem

	3.09 – spotkanie z prezesem zarzą-
du spółki Inżynieria Rzeszów

	3.09 – spotkanie z marszałkiem 
województwa podkarpackiego

	7.09 – konsultacje dot. strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych ROF

	8.09 – spotkanie z przedstawiciela-
mi spółki Przewozów Regionalnych 

	9-10.09 – udział w Forum Ekono-
micznym w Krynicy

	14.09 – spotkanie z dyrektorem 
Agencji Nieruchomości Rolnych  

	14.09 – udział w konferencji w Urzę-
dzie Marszałkowskim dot. obszarów 
funkcjonalnych 

	14.09 – posiedzenie zarządu Stowa-
rzyszenia ROF

	15.09 – spotkanie z prezesem spółki 
PKS Rzeszów

	17.09 – udział w warsztatach szkole-
niowych Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

	18.09 – udział w konferencji – Park 
Naukowo-Technologiczny Dworzy-
sko

	18.09 – spotkanie z liderami ROF

	22.09 – posiedzenie zarządu ROF
	24.09 – spotkanie z burmistrzem 

Sieniawy
	24.09 – sesja Rady Miejskiej w Bo-

guchwale
	24.09 – udział w konferencji Sto-

warzyszenia Euroregion Karpacki
	25.09 – posiedzenie zarządu ROF
	25.09 – posiedzenie Komitetu Mo-

nitorującego RPO
	28.09 – spotkanie z dyrektorem In-

stytutu Energetyki CEREL
	30.09 – zebranie delegatów ROF
	2.10 – spotkanie z sołtysami
	2.10 – udział w konferencji z okazji 

15-lecia Stowarzyszenia Samorzą-
dów Terytorialnych

	7–8.10 – pobyt w Bystrzycy nad 
Pernstejnem dot. dalszych kierun-
ków współpracy

Relacja z XIII Sesji Rady Miejskiej  
w Boguchwale

Przed rozpoczęciem sesji odby-
ło się uroczyste wręczenie medalu 
„Obrońcy Ojczyzny 1939–1945”. Wy-
różnienie z  rąk wicemarszałka woje-
wództwa podkarpackiego Wojciecha 
Buczaka odebrał pan Władysław Haba. 
Pan Władysław Haba urodził się w Luto-
ryżu w 1914 roku. Tam też spędził pierw-
sze lata swojego życia. Ponieważ po-
chodził z  licznej rodziny, w  której żyło 
się ciężko, a nie chciał zakończyć swojej 
edukacji na poziomie podstawowym, 
postanowił wyjechać z Lutoryża. 

Pierwszym miastem, do którego 
się udał, był Przemyśl. Tam zdobył za-
wód elektryka, jednak w poszukiwaniu 
pracy wyjechał na Śląsk. Nie mogąc 
zatrudnić się w  swoim zawodzie, pan 
Władysław przez przypadek trafił do 
zakładu krawieckiego. Spędził w  nim 
4 lata ucząc się krawiectwa, które oka-
zało się jego życiowym powołaniem. 
Następnie pan Haba wyjechał do Gdyni, 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Bo-
guchwale odbyła się w  dniu 
24 września 2015 roku. 

gdzie został powołany do wojska i  tra-
fił do jednostki stacjonującej niedaleko 
Lwowa. Ponieważ był bardzo ambit-
nym człowiekiem, postanowił dalej się 
kształcić. Kiedy wybuchła II wojna świa-
towa, był już dowódcą plutonu, z  któ-
rym wyruszył do walki z  okupantem. 
Broniąc ze swym oddziałem Fabryki 
Broni w Radomiu, pan Władysław został 
ranny i trafił do niemieckiego obozu pra-

cy w miejscowości Krems nad Dunajem 
(Austria), z  którego udało mu się uciec 
i wrócić do Polski, do Lutoryża. Wstąpił 
do AK i  nadal walczył z  okupantem aż 
do roku 1944, kiedy został aresztowany 
przez Sowietów i  zesłany na Syberię. 
Szczęśliwie i  tym razem udało mu się 
wrócić do domu. Wychował dwie cór-
ki, doczekał się wnuków i  prawnuków. 
Pan Władysław otrzymał także pamiąt-
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kowy dyplom oraz upominki z rąk bur-
mistrza Boguchwały Wiesława Dronki 
i  przewodniczącego Rady Miejskiej 
w  Boguchwale Wiesława Kąkola. We-
teran w swoim przemówieniu opowie-
dział o swoich losach oraz podziękował 
za wyróżnienie.

Panu Władysławowi życzymy dużo 
zdrowia, a także wszelkiej pomyślności.

W  trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawach:
1. Wyboru ławników na kadencję 

2016–2019, 
2. Zmiany uchwały Nr XII.133.2015 

roku dot. emisji obligacji, 
3. Zmiany uchwały Nr XXXII/370/2012 

dot. określenia trybu i  szczegóło-
wych kryteriów oceny wniosków 
o  realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, 

4. Terminu wyborów przewodniczą-
cych zarządów i  członków zarzą-
du osiedli na terenie miasta Bo-
guchwała, 

5. Nieodpłatnego przekazania na 
rzecz gminy Boguchwała nieru-
chomości położonej w Boguchwa-
le stanowiącej własność Skarbu 
Państwa – Agencji Nieruchomości 
Rolnych, 

6. Nieodpłatnego przekazania na 
rzecz gminy nieruchomości poło-
żonych w  Lutoryżu, stanowiących 
własność Skarbu Państwa – Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, 

7. Odwołanie skarbnika gminy,
8. Powołanie skarbnika gminy.

W trakcie podjęto uchwały w spra-
wie odwołania oraz powołania nowego 
skarbnika gminy. Funkcję skarbnika, do-
tychczas pełnioną przez Agnieszkę Gu-
zek, objęła Dorota Witek. Dorota Witek 
rozpoczęła pracę w  Urzędzie Miejskim 
w  Boguchwale w  2010 roku. Od lipca 
2011 roku pełniła funkcję kierownika re-
feratu ds. budżetu i finansów.

Sesja Rady Miejskiej była także oka-
zją do pożegnania komendanta Komi-
sariatu Policji w  Boguchwale. Komisarz 

Marek Worek od niedawna pełni służbę 
w  Komisariacie Rzeszów-Śródmieście. 
Nowym komendantem w  Boguchwale 
został mianowany asp. sztab. Dariusz 
Woźny.

UM

Ankietę można otrzymać w formie 
papierowej w  Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w  Boguchwale lub 
pobrać w formie elektronicznej ze stro-
ny internetowej www.boguchwala.pl. 

Kto może głosować? – Każdy 
mieszkaniec gminy Boguchwała, który 
ukończył 16 lat i  który posiada zamel-
dowanie stałe na terenie gminy Bo-
guchwała. Aby głos był ważny, należy 
podać swoje imię i nazwisko, adres za-
mieszkania i numer PESEL.

Jak należy głosować? – Głos moż-
na oddać na maksymalnie 3 spośród 
wszystkich propozycji zadań do realiza-
cji w  ramach budżetu obywatelskiego 

Budżet obywatelski gminy Boguchwała 
2016 - rozpoczynamy głosowanie

Ruszyło głosowanie na wybór 
zadań do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego gmi-
ny Boguchwała. Mieszkańcy 
mogą oddawać głosy do 3 li-
stopada 2015 roku poprzez po-
prawne wypełnienie ankiety.

Boguchwała 
Centrum Zagospodarowanie pasa zieleni od ul. Przemysłowej

Boguchwała 
Dolna

Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej – etap I
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kwiatkowskiego, 

Grunwaldzkiej, Ogrodowej

Boguchwała Gaj

Budowa części chodnika przy ul. Bocznej Technicznej

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na osiedlu Koreja – działki 
ewidencyjne nr 531/295, 531/273 (droga obok ogrodzenia pola 

doświadczalnego PODR)

Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu Koreja – działki ewidencyjne 
nr 531/470, 530/1, 531/196, 455/2, 456/2

Modernizacja urządzeń na placu zabaw przedszkola publicznego

Boguchwała 
Górna Poprawa nawierzchni ul. Łąkowej

Kielanówka
Budowa miejsc postojowych na działkach ewidencyjnych nr 327/1, 328 

(pomiędzy boiskiem Zespołu Szkół a drogą powiatową)

Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 108165R

Lutoryż

Budowa chodnika od szkoły podstawowej w kierunku kościoła

Rozbudowa parkingu przy szkole podstawowej wraz z drogą dojazdową 
do miejsc postojowych

Mogielnica

„Bezpieczna droga – chodnik dla wszystkich” – budowa chodnika 
na działce ewidencyjnej nr 1170 (przy drodze gminnej 108189R)

Budowa altany grillowej wraz z zapleczem - teren przy budynku 
wielofunkcyjnym

Wyposażenie siłowni i sali fitness w budynku wielofunkcyjnym 
na stadionie
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Realizowany jest drugi etap projektu, w  ramach którego ze-
stawy komputerowe otrzyma kolejnych 30 gospodarstw domo-
wych. Trwają prace związane z podłączeniem do sieci interneto-
wej uczestników projektu oraz dostawą sprzętu komputerowego. 
W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szkolenia w zakre-
sie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi 
programów biurowych i  z  innych umiejętności niezbędnych do 
właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu.

30 gospodarstw domowych otrzyma 
darmowe zestawy komputerowe

w szczególności ze względu na trudną 
sytuację materialną (w tym dzieci i mło-
dzież z bardzo dobrymi wynikami w na-
uce), niepełnosprawność itp. Całkowity 
koszt realizacji projektu to 2 161 350 zł. 
Środki na jego realizację Gmina Bo-
guchwała pozyskała w 100% w ramach 

Projekt „Wyrównywanie szans 
mieszkańców Gminy Boguchwała oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu” realizowany jest przez Gminę 
Boguchwała. Jego celem jest zapewnie-
nie sprzętu komputerowego osobom 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, 

unijnego programu Innowacyjna Go-
spodarka. W pierwszym etapie projektu 
zakupiono 200 zestawów komputero-
wych dla gospodarstw domowych oraz 
doposażono 12 placówek oświatowych 
w kolejne 160 komputerów.

UM

Niechobrz

Budowa oświetlenia na obiekcie boiska sportowego „Orlik” przy Zespole 
Szkół

Budowa parkingu przy Zespole Szkół

Modernizacja istniejącego oświetlenia przy drodze gminnej nr 108185R  
(od Zespołu Szkół w kierunku Krzyża Milenijnego)

Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej 108187R („Górny 
Gościńczyk”)

Budowa drogi gminnej nr 2693

Budowa oświetlenia – „Radzielówka”

Kontynuacja budowy drogi na działce ewidencyjnej nr 753/2 („Zapłocie”)

Nosówka

Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 303

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od mostu kamiennego 
w kierunku „Zarzecza”

oraz w kierunku Zgłobnia do działki ewidencyjnej nr 1352

Racławówka
Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego

Budowa ogrodzenia budynku domu ludowego i remizy  
oraz zakup ławek i stolików 

Wola 
Zgłobieńska Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi

Zarzecze Zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 400/1 na miejsce rekreacji

Zgłobień
Remont rowów wzdłuż dróg gminnych

Budowa miejsc postojowych przy szkole podstawowej

Gminy Boguchwała, przyznając 3 pkt, 2 
pkt, 1 pkt w ten sposób, że najwyżej oce-
nionemu zadaniu przyznaje się 3 punkty, 
a najniżej ocenionemu – 1 punkt.

Do kiedy można głosować? – Wy-
pełnione ankiety należy złożyć:
•	 listownie na adres: Urząd Miejski, 

ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 
Boguchwała z  adnotacją na ko-
percie „Budżet Obywatelski 2016” 
(liczy się data wpływu do urzędu),

•	 osobiście w  Urzędzie Miejskim – 
Biuro Obsługi Klienta, w godzinach 
pracy urzędu,

•	 drogą elektroniczną wysyłając 
e-mail na adres: um@boguchwala.pl 
w  nieprzekraczalnym terminie do 
3 listopada 2015 r.
Zadania wybrane w  głosowaniu 

do budżetu obywatelskiego zostaną 
uwzględnione przez burmistrza Bo-
guchwały w  projekcie budżetu gminy 
Boguchwała na 2016 rok i przedstawio-
ne do uchwalenia przez Radę Miejską 
w Boguchwale.

UM

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

mailto:um@boguchwala.pl
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Projekt realizowany będzie w okre-
sie 1 października – 31 grudnia 2015 
roku, a w swoim zakresie obejmuje:
•	 inwentaryzację drzew w  zespole 

dworsko-parkowym, badanie stanu 
fitosocjologicznego drzew oraz dzia-
łania zabezpieczające drzewostan,

•	 budowę barierek przy zabytko-
wych drzewach – 14 szt.,

•	 umieszczenie tabliczek informa-
cyjnych dotyczących zabytkowych 
drzew (14 szt.) i głównej tablicy in-
formacyjnej dotyczącej parku oraz 
przeprowadzonej inicjatywy.
Inicjatywa renowacji zabytkowych 

drzew i alei lipowej w zespole dworsko-
-pałacowym przy Szkole Podstawowej 

16 000 zł na renowację zabytkowych 
drzew w Zgłobniu

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, we współpracy ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju i  Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 
uzyskała środki finansowe w kwocie blisko 16 000 zł na realizację 
projektu: „Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole 
dworsko-pałacowym przy szkole podstawowej w Zgłobniu”.

w Zgłobniu przyczyni się do przedłuże-
nia żywotności istniejącego drzewosta-
nu. Renowacja umożliwi wykorzystanie 
przestrzeni parku w  zakresie rekreacji 
i  wypoczynku mieszkańców Zgłobnia. 
Podjęte działania będą stanowić ele-
ment realizowanego programu rewita-
lizacji obszaru miejscowości objętego 
ochroną konserwatorską. Inicjatywa 
przyczyni się także do wzrostu świa-
domości edukacyjnej uczniów szko-
ły i  mieszkańców w  zakresie ochrony 
środowiska. Niewykluczone, iż będzie 
pierwszym etapem w działaniach zmie-
rzających do szerszej rewitalizacji tej za-
bytkowej części miejscowości.

Projekt realizowany jest w ramach 
programu „Inicjatywy oddolne na rzecz 
Zielonego Podkarpacia” z funduszy Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej – działanie 
Edukacja Ekologiczna.

UM
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Zadaniem „Wojewódzkiego Fun-
duszu Kolejowego” jest poprawa in-
frastruktury okołokolejowej oraz za-
chęcenie pasażerów do częstszego 
korzystania z kolei. Fundusz przewiduje 
budowę, rozbudowę i modernizację ist-
niejących przystanków i  miejsc parkin-
gowych w ich pobliżu, budowę i mon-
taż podstawowej infrastruktury towa-
rzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat 
postojowych służących do zapewnienia 
komfortu w trakcie podróży. Samorządy 

Gmina Boguchwała podpisała list intencyjny 
„Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego”

Prawie pół setki samorządowców z Podkarpacia podpi-
sało wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem i wicemar-
szałkiem Wojciechem Buczakiem listy intencyjne, dotyczą-
ce współpracy przy tworzeniu „Wojewódzkiego Funduszu 
Kolejowego”. Samorządowcy reprezentowali miejscowości 
położone wzdłuż linii kolejowych nr 68, 71, 91, 101, 106 
(Rzeszów – Boguchwała – Jasło) i 108. W imieniu samorzą-
du Gminy Boguchwała list podpisał zastępca burmistrza 
Piotr Klimczak.

w danym momencie będzie prowadzić 
inwestycję, otrzyma ze wspólnej puli 
dotację do jej sfinansowania.

Rozpoczęcie projektu planowane 
jest na 1 stycznia 2016 roku. Do tego 
czasu przewidziany jest przegląd przy-
stanków, które miałyby zostać objęte 
remontami, ustalony harmonogram 
prac oraz podpisane zostaną wielolet-
nie porozumienia dotyczące „Woje-
wódzkiego Funduszu Kolejowego”.

UM

mają podejmować wspólne działania, 
dla zachęcenia podróżnych do korzy-
stania z  kolei, tym samym pogłębiając 
integrację regionu oraz promując walo-
ry turystyczne województwa.

Fundusz ma charakter solidarnej 
współpracy. Samorządy zadeklaro-
wały przeznaczenie do wspólnej puli 
20  000 zł rocznie. Pulę zasilą również 
środki Województwa Podkarpackiego. 
Samorządy same będą określać harmo-
nogram robót na dany rok, a ten, który 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłob-
niu wzbogaciła się o nowy wóz bojowy 
Renault Master. Lekki samochód ratow-
nictwa technicznego z funkcją gaśniczą 
wyposażony jest m.in. w  agregat wy-
sokociśnieniowy, 300-litrowy zbiornik 
wody oraz 40-metrowy wąż strażacki 
z  prądownicą pistoletową. Całkowi-
ty koszt zakupu to 174 700 zł, z  czego 
94 700 zł wydatkowano z budżetu gmi-

Nowe wyposażenie dla strażaków
ny Boguchwała, a  50 000 zł przekazał 
Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP. Zakup samochodu wspomógł 
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej kwotą dota-
cji wynoszącą 30 000 zł.

O  nowe wyposażenie wzboga-
ciła się również Ochotnicza Straż Po-
żarna w  Woli Zgłobieńskiej, Jednostka 
otrzymała torbę medyczną typu OSP 

R1 ufundowaną przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego – Oddział Re-
gionalny w  Rzeszowie. Tor-
ba wyposażona jest m.in. 
w  opatrunki, bandaże, pre-
parat do dezynfekcji, „koc 
życia”, rurki ustno-gardłowe, 
kołnierz ortopedyczny, szy-
nę usztywniającą czy ma-
seczki do tlenoterapii. Ze-
staw stanowi podstawowe 
wyposażenie w jednostkach 
OSP do prowadzenia działań 
w  zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy przed-

medycznej. Wartość zestawu to 1550 zł. 
Nowe wyposażenie na ręce strażaków 
oraz przyszłych młodych ochotników 
przekazał dyrektor rzeszowskiego od-
działu KRUS Wiesław Lada. Serdeczne 
podziękowanie oraz zobowiązanie do 
niesienia pomocy wszystkim potrze-
bującym złożyli prezes OSP Wola Zgło-
bieńska Waldemar Bijoś oraz prezes Za-
rządu Gminnego OSP Kazimierz Siorek. 

UM

W ramach prac w budynku o pro-
jektowanej powierzchni użytkowej 
155  m² powstaną trzy pomieszczenia 
przeznaczone dla dzieci, a także zaple-
cze techniczne, sanitarne oraz biurowe. 
Roboty objęły wykonanie izolacji prze-

Postęp prac przy budowie nowego żłobka w Nosówce
W dawnej szkole w Nosówce trwają prace modernizacyjne, 
które przekształcą budynek w nowoczesny żłobek dla 26 dzieci. 
Placówka otrzymała już nowy dach, docieplenie, stolarkę okienną 
i drzwiową oraz ogrodzenie. Trwają prace wykończeniowe 
wewnątrz oraz wokół budynku, w tym przy instalacji placu zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną.

ciwwilgociowych i  cieplnych, instalacji 
sanitarnych, gazowych i elektrycznych. 
Budynek zostanie wyposażony m.in. 
w  kolektory słoneczne i  monitoring. 
Dodatkowo przeprowadzone zostanie 
odwodnienie terenu, budowa tarasu, 

chodników i  miejsc 
postojowych. Prace 
budowlane o  warto-
ści ponad 979 000  zł 
realizuje Grupa Han-
dlowa Feniks Sp. 
z  o.o. Wnętrze otrzy-
ma nowe wyposaże-
nie – meble, zabawki, 
sprzęt AGD – o warto-
ści ponad 130 000 zł.

Środki na utworzenie placówki po-
chodzą z  Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej, w ramach programu rozwo-
ju instytucji opieki nad dziećmi w  wie-
ku do lat 3 „Maluch”. Kwota przyznanej 
dotacji to 1 015 094 zł. Żłobek zostanie 
uruchomiony do końca bieżącego roku.

Placówka będzie prowadzona 
przez podmiot wyłoniony w  konkur-
sie – Akademia Maluszka „Słodki Bo-
basek” s.c. Informacje dot. rekrutacji 
można uzyskać pod numerami telefonu: 
695 761 799, 667 305 003.

UM

Wiadomości samorządowe
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Trwa akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, skierowa-
na dla osób od 65. roku życia. Szczepienia finansowane są w całości 
z budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Ochrony i Profilak-
tyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała na lata 2015–2016. 
Do tej pory z bezpłatnych szczepień skorzystało ponad 200 osób.

Do bezpłatnych szczepień kwalifikują się osoby zamieszkałe na 
terenie gminy Boguchwały w wieku 65 lat i powyżej. Szczepienia re-
alizowane będą do 27 listopada lub wyczerpania limitu szczepionek 
w Przychodni Rejonowej w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 169, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00. Do punktu szczepień 
należy zabrać dowód osobisty.

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
grypie dla osób od 65. roku życia

– Od dłuższego czasu skła-
daliśmy wnioski do zarządcy 
drogi krajowej nr 19 – General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad – o podjęcie działań 
na rzecz usprawnienia ruchu na 
boguchwalskim skrzyżowaniu. 
Dobowe natężenie ruchu na 
odcinku Rzeszów–Boguchwa-
ła–Lutoryż to ponad 20 000 po-
jazdów, więc w  godzinach ko-
munikacyjnego szczytu proble-
mem dla kierowców jest wyjazd z ulicy 
Przemysłowej. Prosiliśmy o  umieszcze-

Nowa sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu w Boguchwale

Od niedawna na skrzyżowaniu w  Boguchwale funkcjonuje nowa sygnalizacja świetlna. O  zmianę 
organizacji ruchu na tym odcinku władze samorządowe Gminy Boguchwała zabiegały od wielu lat.

nie zielonych strzałek  umożliwiających 
warunkowy przejazd przez skrzyżowa-

Od 1 września 2015 roku rejestracja 
stanu cywilnego odbywa się wyłącznie 
elektronicznie i jest prowadzona w peł-

Informacja dot. rejestracji stanu cywilnego
W  dniu 31 sierpnia 2015 roku 
zakończył się okres przejścio-
wy, w  którym gminy mogły 
prowadzić rejestrację stanu 
cywilnego w  starym systemie 
papierowym.

nym zakresie w  ogólnopolskim reje-
strze stanu cywilnego – Bazie Usług Sta-
nu Cywilnego (BUSC). Udogodnieniem 
dla obywateli jest możliwość złożenia 
wniosku o  wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego i  jego odbiór w  dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

W  myśl nowych przepisów, jeżeli 
wniosek o  wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego zostanie złożony do kierow-
nika urzędu stanu cywilnego, który 
sporządzał akt, wydanie odpisu nastąpi 

w terminie 7 dni roboczych od dnia zło-
żenia wniosku.

Jeżeli wniosek o  wydanie odpisu 
aktu stanu cywilnego zostanie złożony 
do kierownika urzędu stanu cywilnego, 
który nie sporządzał aktu stanu cywil-
nego, wydanie odpisu nastąpi w  ter-
minie 10 dni roboczych. Wydłużony 
okres oczekiwania na wydanie odpisu 
aktu stanu cywilnego jest uzależniony 
od działania ogólnopolskiego systemu 
BUSC.

nie i  skręt w  prawo z  ulicy Przemysło-
wej i  ulicy Doktora Tkaczowa. GDDKiA 
przychyliła się do naszej prośby i  pod 
koniec sierpnia wykonane zostały pra-
ce modernizacyjne – wyjaśnia zastępca 
burmistrza Piotr Klimczak.

W ramach prac GDDKiA wykonała 
wymianę sygnalizatorów na nowe, któ-
re posiadają strzałkę warunkową oraz 
wymieniono instalację elektryczną. 
Ponadto na masztach zainstalowano 
kamery wykonujące pomiar natężenia 
ruchu. Wartość wykonanych prac to 
150 tys. zł.

UM

Informacje
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Na wszystkich uczestników czekało 
sporo emocji. Przed samymi zawodami 
uczniowie udali się na błonia Stadionu 
Narodowego, gdzie organizowano pik-
nik rekreacyjno-sportowy. Dziewczęta 

Uczniowie z Racławówki zaproszeni 
na VI Memoriał Kamili Skolimowskiej
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i  chłopcy mogli sprawdzić swoje umie-
jętności w  różnych konkurencjach: rzu-
cie dyskiem, rzucie młotem, pchnięciu 
kulą, skokach przez płotki. Po rywalizacji 
sportowej udali się na Stadion Narodo-

wy, gdzie podczas memoriału mogli ki-
bicować wielu wspaniałym polskim lek-
koatletom, a wśród nich: Anicie Włodar-
czyk, Piotrowi Małachowskiemu, Pawło-
wi Fajdkowi i Tomaszowi Majewskiemu.

Do wygrania było bezpłatne 
uczestnictwo w wakacyjnej półkolonii. 

Zadanie konkursowe polegało na 
wykorzystaniu środowiska programi-
stycznego Scratch i napisaniu progra-
mu, który spełniał określone wytycz-
ne tj.:
„a)  uruchamia się po wciśnięciu do-

wolnego klawisza lub kliknięciu 
w zieloną chorągiewkę,

b)  postać, zwana Duszkiem, po uru-
chomieniu programu zostaje 
ustawiona w  punkcie x: -120 i  y: 
-120 oraz skierowana w  prawą 
stronę,

c)  Duszek rysuje wielobok foremny 
o  ilości boków podanych przez 
użytkownika, przy czym ilość bo-
ków to dowolna liczba wybrana 
przez użytkownika z zakresu od 3 
do 9,

d)  długość każdego boku, niezależ-
nie od ilości boków, to 100 kro-
ków,

e)  program musiał się dać uruchomić 

Konkurs Scratch Master 2015

dowolną ilość razy, a  po każdym 
uruchomieniu programu obszar 

roboczy Scratch musiał zostać 
wyczyszczony, aby figury nie 
nachodziły na siebie,

f)  niedopuszczalne jest wyjście 
Duszka poza obszar roboczy,

g)  kolory pisaka, kostiumy Duszka 
oraz inne parametry mogą być 
dowolnie wybrane, z zachowa-
niem wytycznych z  ppkt. a) – 
f)”.
Spośród wszystkich nadesła-

nych prac tylko dwie prace były wy-
konane w całości zgodnie z założe-
niami konkursu. 

Dyplom Scratch Mastera 2015 
otrzymał Miłosz Jachyra, uczeń SP 
w Boguchwale.

Serdecznie gratulujemy.

Link do wyników konkursu:
ht t p s : // i m p e r iu mte ch ni k i . p l /
Aktualnosci/Wpis/442683df-3c47-
4a8f-80fe-a7e6241b1e68

Lesław Palimąka

Uczeń Miłosz Jachyra brał udział w konkursie ScratchMaster 2015, który został zorganizowany przez 
Fundację Imperium Techniki im. Nikoli Tesli.

Grupa uczniów z  Zespołu 
Szkół w  Racławówce, dzięki 
zwycięstwu w  konkursie foto-
graficznym „Jesteśmy lekko-
atletami”, wzięła udział w  VI 
Memoriale Kamili Skolimow-
skiej. Konkurs został zorga-
nizowany w  ramach ogólno-
polskiego programu Minister-
stwa Sportu i Turystyki – „Mul-
tiSport”.

https://imperiumtechniki.pl/Aktualnosci/Wpis/442683df-3c47-4a8f-80fe-a7e6241b1e68
https://imperiumtechniki.pl/Aktualnosci/Wpis/442683df-3c47-4a8f-80fe-a7e6241b1e68
https://imperiumtechniki.pl/Aktualnosci/Wpis/442683df-3c47-4a8f-80fe-a7e6241b1e68
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Po wstępnych eliminacjach szkol-
nych, które odbyły się w  kwietniu bie-
żącego roku, do finału zakwalifikowały 
się uczennice: Julia Kopycińska i  Nata-
lia Lelek – obie z  klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej w  Nosówce. Natalia Le-
lek ostatecznie zdobyła trzecie miej-
sce w  kategorii szkół podstawowych. 
W  nagrodę otrzymała okolicznościowy 
dyplom oraz tablet. Uczennice do kon-

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Nosówce 
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

Przyjaciół Muzeum Wincentego Wito-
sa w  Wierzchosławicach oraz Muzeum 
Okręgowe w  Tarnowie. W  Komitecie 
Honorowym Konkursu zasiadł m.in. 
minister pracy i  polityki społecznej – 
Władysław Kosiniak-Kamysz, który był 
obecny na gali finałowej. 

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się podczas Dożynek Reymon-
towskich, zorganizowanych z okazji 90. 
rocznicy pobytu Władysława Reymonta 
w Wierzchosławicach oraz 70. rocznicy 
śmierci  Wincentego Witosa. Uczniowie 
wraz z  opiekunami zostali gościnnie 
i serdecznie przyjęci w Centrum Kultury 
Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, zwie-
dzili dom rodzinny Witosa oraz miejsce 
jego pochówku, a  także uczestniczyli 
w uroczystej mszy św. i barwnym koro-
wodzie dożynkowym.

Planowanie oraz działania przy-
gotowujące do rozpoczęcia kilkunastu 
cyklicznych spotkań w  ramach tego 
projektu trwały od początku września 
i  przyniosły pozytywny efekt. Już koń-
cem października w placówce w Mogiel-
nicy rozpocznie się cykl zajęć, podczas 
których uczniowie szkoły będą pozna-
wać wiele zagadnień związanych m.in. 
z  takimi dziedzinami nauki, jak: roboty-
ka, mechanika czy fizyka. Zajęcia będą 
prowadzone na terenie szkoły przez 
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
i  studentów Politechniki Rzeszowskiej 
oraz zespół projektowy „Naukowy Za-
wrót Głowy”. Tematyka zajęć prowadzo-
nych przez Politechnikę Rzeszowską to 
m.in.: konstrukcja łazika marsjańskiego, 
pokazy chemiczne i  fizyczne oraz roz-
wiązywanie zagadek kryminalistycz-
nych. Z kolei w ramach zajęć „Naukowy 
zawrót głowy”, w  oparciu o  światowej 
sławy zestawy dydaktyczne firmy LEGO 
Education, uczniowie będą poznawać 

Placówka w Mogielnicy „szkołą 
młodych inżynierów”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczyna realiza-
cję innowacyjnego projektu edukacyjnego – „Szkoła młodych inżynierów”.

najnowsze rozwiązania 
technologiczne stosowa-
ne w  konstrukcji robotów, 
nabywać praktyczne do-
świadczenia w  rozwiązy-
waniu rzeczywistych pro-
blemów oraz oswajać się ze 
zrozumieniem fundamen-
talnych zagadnień z  fizyki, 
mechaniki, elektroniki, pro-
gramowania oraz budo-
wania konstrukcji. Uczest-
nikami zajęć, podczas których nauka 
zagadnień przedmiotów ścisłych staje 
się łatwa, przystępna oraz interesująca, 
będą wszyscy uczniowie szkoły. Dla klas 
I–III przygotowane zostaną zajęcia z wy-
korzystaniem LegoWedo. Warsztaty te 
wprowadzą młodszych uczniów w świat 
robotyki, a  zbudowane roboty zosta-
ną zaprogramowane przez uczniów, co 
umożliwi ożywienie klocków Lego. Klasy 
IV–V zapoznają się z działaniem maszyn 
prostych, różnych mechanizmów i urzą-

dzeń technicznych znanych z  życia co-
dziennego. Wykonując zadania, projekty 
i  eksperymenty, uczniowie będą mogli 
poczuć się jak młodzi naukowcy, przy 
okazji rozwijając swoją wiedzę fizyczną, 
techniczną i  matematyczną oraz umie-
jętności inżynierskie. Klasa VI będzie 
uczestniczyć w  zajęciach związanych 
z  badaniem zjawisk pneumatycznych, 
poznając w ten sposób bardziej skompli-
kowane maszyny i mechanizmy sterowa-
ne za pomocą techniki pneumatycznej.

kursu przygotowali nauczyciele: Witold 
Gancarz oraz Małgorzata Król.

Organizatorem i  koordynatorem 
konkursu był Zarząd Towarzystwa 

W  dniach 11–13 września 
w Wierzchosławicach – rodzin-
nej miejscowości Wincentego 
Witosa, trzykrotnego premie-
ra RP – odbył się półfinał i finał 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego na temat jego 
życia i działalności politycznej. 





WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE 12 Szkoła

W tym innowacyjnym projekcie zo-
stanie również wykorzystana technika 
e-learningu, gdzie za pomocą kompute-
ra i specjalnej platformy e-learningowej 
Politechniki Rzeszowskiej, uczniowie 
szkoły, nie opuszczając swoich szkolnych 
ławek, będą mogli uczestniczyć w wirtu-
alnych zajęciach Politechniki Dziecięcej. 
Dzięki właśnie tej platformie 2 paździer-
nika uczniowie Szkoły Podstawowej 
w  Mogielnicy mogli uczestniczyć w  65 
inauguracji nowego roku akademickie-
go na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie 
honorowym gościem była m.in.: marsza-
łek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Już 28 października pierwsze spo-
tkanie uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mogielnicy z Politechniką Rzeszowską. 
W  szkole gościć będzie sławny zespół 
Legendary Rover Team wraz z  ich łazi-

kiem marsjańskim „Legendary III”, który 
zajął pierwsze miejsce na tegorocznych 
prestiżowych amerykańskich zawodach 
University Rover Challenge 2015 na pu-
styni w  stanie Utah, w  pobliżu analogu 
bazy marsjańskiej MDRS. 

Udział wszystkich uczniów Szko-
ły Podstawowej w  Mogielnicy w  tych 
kilkunastu cyklicznych zajęciach przy-
czyni się do rozwijania nowych zainte-
resowań, a dzięki odpowiedniemu oraz 
praktycznemu zaprezentowaniu nauk 
ścisłych uczniowie w dorosłym już życiu 
będą częściej wybierać uczelnie tech-
niczne.

źródło: spmogielnica.pl

O  godz. 11.00 młodzież powitał 
kustosz sanktuarium na Jasnej Górze, 
następnie ks. Krzysztof Golas – nowy 
diecezjalny duszpasterz młodzieży die-
cezji rzeszowskiej – wygłosił katechezę, 
w  której zwracając się do młodzieży 
ukazał potrzebę opieki, ufności i  za-
wierzenia Matce Bożej nie tylko przed 
maturą, ale także przygotowując się 
do Światowych Dni Młodzieży. Mło-

Młodzież maturalna z Boguchwały na Jasnej Górze

dzież maturalna stoi bowiem przed 
bardzo trudnym wyborem – co wybrać, 
jak wybrać, jak odróżnić dobro od zła. 
Szczególnym miejscem, gdzie można 
się wsłuchać i  doświadczyć pomocy, 
jest właśnie Jasna Góra, gdzie króluje 
Maryja. 

Kolejnym punktem programu 
było nabożeństwo pokutne, za które 
odpowiedzialny był Zespół Szkół Mu-

Już po raz XIX na Jasnej Górze pod hasłem „Błogosławieni czystego serca” spotkała się młodzież ma-
turalna diecezji rzeszowskiej. Z samego powiatu rzeszowskiego dnia 25 września 2015 r. przybyło 
do tronu Jasnogórskiej Pani ok. 1800 maturzystów – w tym 25 maturzystów z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Boguchwale wraz z dyrektorem – Zbigniewem Kalandykiem, wychowawcami – Aleksandrą 
Bernatowską-Hadała, Pawłem Grabiasem oraz katechetą – ks. Mariuszem Godkiem.

zycznych i  I  LO w  Rzeszowie wraz ze 
swoimi katechetami. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu młodzież 
przystąpić mogła do sakramentu poku-
ty i pojednania.

Msza św. w kaplicy cudownego ob-
razu pod przewodnictwem bpa Edwar-
da Białogłowskiego rozpoczęła się 
o godz. 13.00. W homilii ksiądz biskup, 
wskazując na bł. Władysława z Gielnio-



https://www.facebook.com/legendaryrover?fref=ts
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wa, którego w  tym dniu wspominała 
liturgia Kościoła oraz św. Jana Pawła 
II, ukazał drogę do szczęścia każdego 
człowieka, która zawsze wiedzie przez 
krzyż. Podkreślił, że mylą się ci, którzy 
uważają, że szczęście da się osiągnąć 
bez wymagań oraz promujący ideę 
wychowania bezstresowego. Szczęście 
domaga się miłości, a miłość bez wyma-
gań jest niemożliwa – akcentował bp 
Edward. 

Podczas Eucharystii młodzież 
maturalna zawierzyła siebie i  swo-
ją przyszłość Maryi Jasnogórskiej. Na 
zakończenie bp Edward Białogłowski 
podziękował za tak liczną odpowiedź 

Porsche Parade zorganizowano 
w  naszym kraju już po raz trzeci. Im-
preza wystartowała w piątek z podwro-
cławskiego zamku Topacz. Uczestnicy 
spróbowali swoich sił na torze w Kamie-
niu Śląskim oraz zaprezentowali swoje 
pojazdy w  Krakowie. Na trasie prowa-
dzącej do Arłamowa znalazła się rów-
nież Boguchwała. Dwugodzinny pobyt 
na rynku był okazją do obejrzenia róż-
norodnych egzemplarzy niemieckiej 
marki.

Porsche Parade na Rynku Miejskim
Blisko 100 samochodów marki 
Porsche pojawiło się 12 wrze-
śnia na rynku miejskim. Ka-
walkada maszyn ze Stuttgartu 
przybyła do Boguchwały w ra-
mach rajdu podróżującego 
z Wrocławia do Arłamowa.

młodzieży na zapro-
szenie do udziału 
w  pielgrzymce matu-
rzystów oraz zapro-
sił do uczestnictwa 
w  Światowych Dniach 
Młodzieży, dokonując 
liturgicznego posła-
nia. Po mszy św. mło-
dzież maturalna udała 
się na wały jasnogór-
skie, aby uczestniczyć 
w Drodze Krzyżowej. 

Młodzież ma-
turalna z  Liceum Ogólnokształcące-
go w  Boguchwale po uroczystościach 

w  sanktuarium jasnogór-
skim udała się ze swoimi 
opiekunami do Olsztyna 
k. Częstochowy, gdzie 
znajdują się ruiny zamku 
z przełomu XIII/XIV wieku. 
Warownia ta jest przykła-
dem gotyckiej budowli 
zamkowej, w  której kon-
strukcję włączono wapien-
ne ostańce oraz krasowe 
groty, co pozwala zaliczyć 
ją do grupy zamków jaski-
niowych. Młodzież mogła 
tam w sposób aktywny za-
kończyć pielgrzymkę oraz 
zjeść smaczny obiad. 

Pielgrzymka maturzystów, która 
przebiegała w  radosnej atmosferze, 
nie odbyłaby się bez materialnej po-
mocy Towarzystwa Przyjaciół Liceum 
Ogólnokształcącego w  Boguchwale 
i  osobistego zaangażowania dyrektora 
Zbigniewa Kalandyka, za co młodzież 
wyraża swoją wdzięczność. 

Podsumowując pielgrzymkę, dy-
rektor LO w  Boguchwale powiedział: 
Cieszę się, że wszyscy maturzyści – ci, 
którzy mogli – byli razem, byli na Jasnej 
Górze. Myślę, że swoje marzenia i  pra-
gnienia przedłożyli przed tronem Matki 
Bożej. To była także okazja do wspólne-
go pobytu, wspólnej radości, śpiewania 
i świętowania. To był piękny dzień.

ks. Mariusz Godek
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Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale wraz ze Szkołą 
Podstawową im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale po 
wakacyjnej przerwie wznowiło działalność Punktu Porad 
Psychologicznych. Zapraszamy do skorzystania z  bezpłat-
nej pomocy psychologicznej mieszkańców miasta i  gminy 
Boguchwała.

Formy oferowanej pomocy to:
•	 poradnictwo psychologiczne,
•	 terapia,
•	 interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc skierowana jest do wszystkich grup wiekowych: 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Zapraszamy w każdy 
czwartek, w godzinach 13.00–17.00. Punkt Porad Psychologicz-
nych mieści się w Szkole Podstawowej w Boguchwale (ul. Dokto-
ra Tkaczowa 156). Psycholog przyjmuje w gabinecie pedagoga.

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Punkt Porad Psychologicznych został uruchomiony 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej  
w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dofinansowanie zakupu nowości 
wydawniczych do bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale otrzymała dofinansowanie na 
zakup nowości w  Programie Biblioteki 
Narodowej „Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek”. Dzięki dotacji w wy-
sokości 10  500 zł każda z  bibliotek pu-
blicznych na terenie gminy Boguchwała 
wzbogaci swój księgozbiór o  nowe 
książki.

GBP Boguchwała

W programie imprezy 
znalazły się m.in. semina-
ria i  wykłady dotyczące 
produkcji wina, odbyły 
się wystawy owoców, wa-
rzyw, kwiatów, przetwo-
rów, krzewów oraz maszyn 
i  urządzeń ogrodniczych. 
W  niedzielę zostały wrę-
czone nagrody dla laure-
atów konkursów na najlepsze gospo-
darstwo ekologiczne oraz produkt 

X Jesienna Giełda Ogrodnicza 
W dniach 3–4 października na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się 
„X Jesienna Giełda Ogrodnicza” połączona z „Podkarpackim Świętem Winobrania 2015”. 

regionalny. Nie zabrakło prezentacji 
kół gospodyń wiejskich, rękodzieła lu-

dowego oraz występów zespołów arty-
stycznych. 
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W zawodach wzięło udział 13 dru-
żyn męskich oraz 8 drużyn żeńskich. 
Zawodnicy startowali w konkurencjach: 
ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza 
oraz musztra. Po zaciętej walce strażacy 
z  OSP Niechobrz zajęli drugie miejsce, 
wyprzedzając m.in. drużyny z Kamienia, 
Futomy, Wólki Podleśnej i Zalesia. Zwy-
ciężyła drużyna OSP Zabratówka. 

W  klasyfikacji generalnej kobiet 
miejsce na podium zajęła żeńska dru-
żyna z OSP Racławówka. Lepsze okazały 
się jedynie zespoły z  Wólki Podleśnej 
i Pogwizdowa. Gratulujemy!

Strażacy z Gminy Boguchwała na podium 
powiatowych zawodów pożarniczych
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27 września w  Pogwizdowie 
Starym odbyły się IX Powiato-
we Zawody Sportowo-Pożar-
nicze. Bardzo dobrze zapre-
zentowała się drużyny z terenu 
gminy Boguchwała.

Ambasador Polszczyzny Stefania Buda
W niedzielę 11 października w Centrum Kultury w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia na-
gród „Ambasador Polszczyzny 2015”.

Kapituła złożona m.in. z  członków 
Rady Języka Polskiego po raz czwarty 
w  Katowicach przyznała nagrody oso-

bom, które krzewią piękną, poprawną 
i etyczną polszczyznę. Pomysłodawczy-
nią nagród była śp. Krystyna Bochenek, 

wicemarszałek Senatu, członkini Rady 
Języka Polskiego, dziennikarka Polskie-
go Radia.

Tytuł Ambasadora przyznano 
w  sześciu kategoriach. Laureatką na-
grody Ambasadora Polszczyzny Re-
gionalnej została Stefania Buda – re-
gionalistka, gawędziarka, działaczka 
społeczna oraz Zasłużony Obywatel 
Gminy Boguchwała. Ponadto nagrody 
otrzymali Andrzej Poniedzielski, An-
drzej Stasiuk, prof. Daniel Kadłubiec 
i Beata Kołodziej. Tytuł Wielkiego Am-
basadora Polszczyzny otrzymał Wie-
sław Myśliwski.

Wydarzenie objęte jest honoro-
wym patronatem Marszałka Senatu RP 
Bogdana Borusewicza.

Źródło i fot. 
www.dziennikzachodni.pl

http://www.dziennikzachodni.pl/
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Ze względu na specyfikę obu regio-
nów najprężniej rozwija się współpraca 
w  zakresie rolnictwa, a  w  szczególności 
rolnictwa ekologicznego, produktów tra-
dycyjnych i  żywności wysokiej jakości. 
Z tego też względu od kilku lat Podkarpa-
cie prezentuje produkty regionalne na Tar-
gach Perła Zlinska. Również i  w  tym roku 
stoisko cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem zwiedzających, którzy chętnie za-
poznawali się z materiałami promocyjnym 
województwa, a  także mieli sposobność 
„zakosztować” Podkarpacia w  potrawach 
serwowanych przez Stowarzyszenie Kultu-
ry, Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń 
ze Zgłobnia.

UM

Narodowe Czytanie to zainicjowa-
na w  2012 roku przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego ogólno-
polska akcja publicznej lektury najwięk-
szych polskich dzieł literackich. Czyta-
nie zostało nazwane „narodowym”, aby 
podkreślić jego powszechny i  egalitar-
ny charakter. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest 
popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrze-
bę dbałości o  polszczyznę 
oraz wzmocnienie poczucia 
wspólnej tożsamości.

Wśród uczestników te-
gorocznego Narodowego 
Czytania znalazła się również 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Boguchwale. 5 wrze-
śnia w  centrum Boguchwały 
odbyło się IV ogólnopolskie 
Narodowe Czytanie. Miesz-

Narodowe Czytanie w gminie Boguchwała

kańcy Boguchwały czytali wybrane 
fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.

W akcję Narodowego Czytania włą-
czyła się również Szkoła Podstawowa 
w  Lutoryżu. Czytanie utworów Bolesła-
wa Prusa odbyło się 4 września na uro-
czystym spotkaniu. W  imprezie udział 

wzięli uczniowie klas III–VI, nauczyciele, 
rodzice i  zaproszeni goście. Uczniowie 
klasy VI przekazali informacje o akcji Na-
rodowe Czytanie i opowiedzieli o twór-
czości Bolesława Prusa. Nauczyciele, ro-
dzice i goście odczytali fragmenty „Lal-
ki”. Uczniowie klasy VI przeczytali   frag-

menty „Anielki”. Lekturą 
najmłodszych były utwory 
„Antek” i  „Katarynka”. Na 
zakończenie spotkania 
uczestnicy obejrzeli frag-
menty filmowej adaptacji 
książki i  wystawę pod ha-
słem: „Bolesław Prus – Ser-
ce serc”. Szkoła otrzymała 
z  Kancelarii Prezydenta 
Andrzeja Dudy podzię-
kowanie za udział w  akcji 
i pieczęć upamiętniającą IV 
edycję Narodowego Czy-
tania.

Współpraca między województwem podkarpackim a Krajem Zlinskim z powodzeniem trwa już od 
kilku lat. Na przestrzeni tego czasu udało się wspólnie zrealizować wiele interesujących przedsię-
wzięć w różnych dziedzinach m.in. szkolnictwa, edukacji, turystyki.

Zgłobieńskie przysmaki na targach w Zlinie
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„W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem san-stefańskim, wyborem 
nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej 
okolicy Krakowskiego Przedmieścia niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego 
sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski...” – tak w ponad 1600 miejscowościach z całego kraju roz-
poczeła się IV edycja akcji Narodowe Czytanie. „Lalkę” Bolesława Prusa czytano również w naszej 
gminie.

http://www.podkarpackie.pl/
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158 rowerzystów przebyło najdłuż-
szy 45-kilometrowy dystans „senior”. 
Najszybszy okazał się Dominik Grzą-
dziel z  Romet Racing Team, który po 
„przyjacielskim” finiszu o  centymetry 
minął Marcina Gołuszka z  teamu Ak-
tywna Strona Życia Kraków. Tegorocz-
na trasa biegła przez Niechobrz, Wolę 
Zgłobieńską, tradycyjnie najpierw pod-
jazdem, a  potem zjazdem przez teren 
byłego wyciągu narciarskiego na gra-
nicy tych miejscowości. Później kolarzy 

Blisko 330 uczestników 
na starcie MTB 

Boguchwała 2015
Już po raz piąty kolarze rywalizowali w Wyścigu MTB Boguchwa-
ła organizowanym przez Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne 
„Lubcza”. Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
o  czym świadczy tegoroczna liczba uczestników. Na wszystkich 
dystansach rywalizowało blisko 330 osób, w  tym prawie 130 
dzieci, a  nie zabrakło także uczestników mistrzostw Polski. Po 
raz pierwszy podczas wyścigu używany był elektroniczny pomiar 
czasu.

Rywalizującym panom nie ustępo-
wały panie. Najszybsza z  nich – Iwona 
Szmyd – uzyskała znakomity czas po-
niżej 2 godzin i  30 minut. Wśród pań 
w wieku 18–29 lat najszybciej trasę „se-
nior” pokonała Ewa Ruszała, zaś w  K4 
pierwsza była Joanna Majewska, a dru-
gie miejsce zajęła Krystyna Miłek, która 
ponad połowę trasy pokonała z kontu-
zjowanym po upadku kolanem. Wrę-
czenia pamiątkowych statuetek oraz 
nagród dokonali burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka oraz prezes SST Lubcza 
Jan Fularz. Wyścig był współfinansowa-
ny z budżetu Gminy Boguchwała.

W tegorocznym wyścigu obyło się 
na szczęście bez wielu kontuzji. Wiel-
kiego pecha miał startujący w  katego-
rii M5+ Janusz Solecki z  Krosna, który 
przebył rowerem 60 kilometrów, za-
liczając obie trasy. Najpierw nieco się 
pogubił i  przejechał dystans „hobby”, 
a gdy zorientował się, że coś jest nie tak, 
ruszył spod stadionu i objechał dystans 
„senior”, po drodze łapiąc gumę. 58-let-
ni kolarz dotarł na linię mety po prawie 
6 godzinach, gdy organizatorzy zdążyli 
już prawie zamknąć stadion. Pełni po-
dziwu dla woli walki wręczyli zawodni-
kowi nagrodę pocieszenia.

czekał bardzo trudny leśny odcinek, 
zahaczający o  miejscowości, takie jak 
Mogielnica, Lutoryż czy Przedmieście 
Czudeckie. Dwoma ciężkimi podjazda-
mi uczestnicy dotarli pod Krzyż Milenij-
ny w Niechobrzu i już przyjemną, łatwą 
częścią trasy dotarli do stadionu.

Na 18-kilometrowym dystansie 
„hobby” najszybszy był Marcin Rydel. 
Dużo medali w kategoriach juniorskich 
i seniorskich zdobyły zespoły Stali Rze-
szów, MTB MOSiR Dukla, Teamu Jedli-
cze, Superior Sowa Sport Rzeszów oraz 
lokalny team MTB Zabierzów. Trady-
cyjnie na starcie stanęły całe rodziny 
i  wiele teamów z  całego Podkarpacia 
i nie tylko. Najmłodsi ścigali się w trzech 
kategoriach wiekowych wokół stadionu 
Gminnego Centrum Sportu i  Rekreacji 
w Niechobrzu.

Bokserzy z UKS 
Gimnasion wygrywają 

w Sandomierzu
Zmagania po wakacyjnej przerwie udanie rozpoczęli bokserzy 
z Boguchwały podczas międzynarodowego turnieju bokserskie-
go, który odbył się w minioną sobotę i niedzielę w Sandomierzu.

gasiński również zajął pierwsze miejsce, 
pokonując w finale stosunkiem punktów 
2:1 Mateusza Fąfarę z ZKS Stal Rzeszów.

W  przyszłym tygodniu zawodnicy 
jadą do Dębicy, gdzie będą toczyć po-

jedynki podczas Dębickiej Gali Boksu. 
Turniej zapowiada się ciekawie ponie-
waż obecność potwierdzili zawodnicy 
z Ukrainy i Słowacji.

Obecny medalista mistrzostw Polski 
kadetów Adam Ziomek potwierdził wy-
soką klasę i w finale zdecydowanie poko-
nał na punkty Kacpra Pękalę z Legii War-
szawa. Drugi z  zawodników Daniel Or-
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Judoka w  ostatnim czasie zdobył 
także brązowy medal w  Pucharze Eu-
ropy Seniorów w Bratysławie. Kolejnym 
sprawdzianem Michała, przed mistrzo-
stwami Europy młodzieży, będzie Pu-
char Świata Seniorów w  Glasgow.

Michał Bartusik zaraża swoją pa-
sją także najmłodszych. Obecnie trwa 
nabór do filii mini-judo UKJ Millenium, 
która już drugi rok funkcjonuje w Szko-
le Podstawowej w  Boguchwale. Zapra-
szam na zajęcia dzieci z klas I–III z całej 
gminy – zachęca Michał.

Kolejny krok 
Michała 
Bartusika 

w kierunku 
igrzysk  

„Rio 2016” 
Srebrny medal w Pucharze Eu-
ropy Seniorów, który odbył się 
w  niemieckim Sindelfingen, 
to kolejny sukces judoki z Nie-
chobrza Michała Bartusika. Dla 
zawodnika reprezentującego 
UKJ Millenium Rzeszów to tak-
że następny krok w  kierunku 
igrzysk olimpijskich „Rio 2016”.

Lekkoatletyczne sukcesy 
gimnazjalistów

Już po raz czwarty uczniowie 
gimnazjów z  Boguchwały, Racławówki 
i Niechobrza brali udział w Międzynaro-
dowych Zawodach Lekkoatletycznych 
o Puchar Starosty Miasta Bystrzycy nad 
Pernstejnem. Był to jak do tej pory naj-
lepszy występ naszej młodzieży. W ge-
neralnej klasyfikacji, w  której uczestni-
czyło 7 szkół, drużyna reprezentująca 
gminę Boguchwała zajęła 2 miejsce, 
wyprzedzając szkoły z Niemiec, Słowa-
cji i  Czech. Drużynę wspierali, przybyli 
na tegoroczne zawody, burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Dronka oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wiesław 
Kąkol.

Wyniki w poszczególnych konku-
rencjach:
•	 Klasyfikacja ogólna: II miejsce,
•	 Bieg na 800 m chłopców: I miejsce 

– Sebastian Bednarski,

•	 Skok w  dal chłopców: I  miejsce – 
Piotr Guzek, II miejsce – Mateusz 
Rachwalski,

•	 Bieg na 60 m chłopców: II miejsce – 
Mateusz Rachwalski,

•	 Skok wzwyż chłopców: II miejsce 
– Sebastian Bednarski, III miejsce – 
Kacper Wiech,

•	 Sztafeta mieszana 4 x 150 m: 
II miejsce – Dominika Baran, Izabe-
la Baran, Mateusz Rachwalski, Ma-
teusz Gudyka.

Trenerami grupy byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Małgorzata 
Wojtowicz, Mariusz Miąsik oraz Paweł 
Czach.

Nie był to jedyny lekkoatletyczny 
sukces gimnazjalistów w ostatnim cza-
sie. Podczas Powiatowych Zawodów 
w Rzeszowie dobrze zaprezentowali się 
młodzi sportowcy z  Racławówki i  Nie-
chobrza. Aleksandra Niedziałek trium-
fowała w  mocno obsadzonej konku-
rencji pchnięcia kulą z bardzo dobrym 
rezultatem 9,17 m. Natomiast w rzucie 
dyskiem, z  wynikiem 22,78  m, zwy-
ciężyła  Daria Ciebiera. Srebrne krążki 
zdobyli: Sebastian Bednarski w  biegu 
na 300 m i Piotr Guzek w skoku w dal. 
Do sukcesów zaliczyć również należy 
V miejsce dziewcząt w  sztafecie, wy-
walczone przez Magdalenę Smotryś, 
Annę Maciej, Izabelę Baran i  Aleksan-
drę Dziurę.





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: 
poniedziałek – piątek  
w godz. od 7.30 do 15.00  
www.bsniechobrz.pl 

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

Już dziś skorzystaj  
z promocyjnych warunków kredytowych 

KREDYT JESIENNY
Stałe oprocentowanie – tylko 4,9% 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  Kredytu Jesiennego (na dzień 01.10.2015 r.): RRSO wynosi 13,37% dla całkowitej kwoty kredytu 5000,00 zł na cele konsumpcyjne, 
spłacanego w  12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 434,48 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 4,9% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita 
kwota do zapłaty przez konsumenta 5333,62 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5000,00 zł, odsetki 133,62 zł. Promocja trwa do 31.12.2015 r.

Szanowni Państwo, 

z dużą satysfakcją informujemy, iż w dniu 15 października 2014 r. uruchomiona została nowa placówka 
Banku w miejscowości Kielanówka (na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Geodeci” – 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:  
poniedziałek – piątek 
w godz. od 8.30 do 15.30

Ekspozytura w Zgłobniu 
36-046 Zgłobień  
tel. (17) 87 16 097 
Obsługa klientów:  
poniedziałek – piątek  
w godz. 7.30–16.00
 

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: poniedziałek – piątek  
w godz. 9.00–6.30

KREDYT 
JESIENNY
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