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 Każdego roku duża część środków budżetowych wydatkowa jest na in-
westycje poprawiające jakość życia mieszkańców gminy Boguchwała. Moder-
nizowane są przedszkola i szkoły, rozwijana infrastruktura drogowa i wodno-
-kanalizacyjna, poszerzana oferta kulturalna. Z roku na rok gmina przeznacza 
na ten cel coraz więcej środków budżetowych. Nie byłoby to jednak możliwe 
bez środków pochodzących z części podatku dochodowego mieszkańców.
 W 2015 roku wpływy z tytułu PIT wyniosły 12 293 115 zł. Płacąc podatek 
dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy zatem możliwo-
ści inwestycyjne gminy. Przy stu nowych osobach wpływy z udziałów w PIT 
pozwoliłyby sfinansować np. budowę placu zabaw.
 Aby Państwa podatki trafiły do budżetu gminy Boguchwała wystarczy 
wypełnić formularz ZAP-3 lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą) i zaznaczyć w nim gminę Boguchwała jako miejsce zamiesz-
kania. Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie 
wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany 
zameldowania, wymiany dokumentów, czy załatwiania innych spraw urzędo-
wych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego.
 Formularz należy złożyć w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, 
ul. Siemieńskiego 18 lubwww.usrzeszow2.is.rzeszow.pl.
 Następnie przy corocznym składaniu PIT-ów należy wpisywać jako 
miejsce zamieszkania Gminę Boguchwała

Złóż Zap-3. Niech Twoje pieniądze 
wrócą tam gdzie mieszkasz! 
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Z kalendarza Burmistrza...

Relacja z sesji Rady Miejskiej
w Boguchwale

 XXII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 
17 marca 2016 roku. Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
1. Zmiany uchwały Nr XX.234.2016 dotyczącej emisji obligacji 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Połączenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Se-
niora w Racławówce z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Boguchwale oraz nadania statutu.
3. Udzielenia Gminie Wiśniowa pomocy finansowej na realiza-
cję projektu pn. Wojewódzki Fundusz Kolejowy.
4. Poręczenia przez gminę Boguchwała kredytu bankowego 
długoterminowego na refinansowanie (spłatę) wcześniej za-
ciągniętego kredytu.
5. Zmian w budżecie gminy.
6. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
7. Uchwalenia Programu Budownictwa Mieszkaniowego 
w Gminie Boguchwała na lata 2016-2020.
8. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Boguchwała.
9. Zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
10. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
11. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
12. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.

13. Sprzedaży nieruchomości położonej w Niechobrzu.
14. Sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 
Boguchwała.
15. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
16. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
17. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Bo-
guchwale.
18. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
19. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.
20. Nadania nazwy ulicy w Boguchwale.

 Ponadto podczas sesji przyjęto sprawozdania z wykona-
nia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 
rok i działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz zaprezen-
towana została informacja o stanie przygotowań do realizacji 
inwestycji w I kwartale 2016 roku.

 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 
21  kwietnia 2016 roku. Sesja rozpoczęła się od pożegnania 
zastępcy burmistrza Piotra Klimczaka, który z dniem 18 kwiet-
nia 2016 roku zakończył pracę w Urzędzie Miejskim. Bur-
mistrz Boguchwały powołał na stanowiska zastępców Jerzego 
Opalińskiego oraz Ewę Śliwę. Podczas sesji przyjęte zostały 
sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy 

18.03 -  spotkanie w Trzebownisku w sprawie poszerzenia gra-
nic miasta Rzeszowa
20.03 - udział w Boguchwalskim Jarmarku Wielkanocnym
20.03 - udział w Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu
21.03 - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowski Ob-
szar Funkcjonalny
23.03 - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie po-
szerzenia granic miasta Rzeszowa
30.03 - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ROF
30.03 - udział w zebraniu sołeckim w Lutoryżu
02.04 - otwarcie Kawiarni Społecznej „Klimatyczna” w Bo-
guchwale 
04.04 - spotkanie z senatorem Aleksandrem Bobko
05-06.04 - udział w Europejskim Kongresie Samorządów  
w Krakowie
07.04 - spotkanie z dyrektorami szkół
08.04 - spotkanie z Zarządem Osiedla Boguchwała Centrum
08.04 - spotkanie członków Związku Gmin Podkarpacka Ko-
munikacja Samochodowa

12.04 - spotkanie z radnymi miasta Rzeszowa
14.04 - spotkanie Zarządu oraz Członków ROF w Urzędzie 
Marszałkowskim
19.04 - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie po-
szerzenia granic miasta Rzeszowa
21.04 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale 
23.04 - udział w Gminnych Obchodach 1050-lecia Chrztu Pol-
ski
25.04 - spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackie-
go
25.04 - spotkanie z senatorem Aleksandrem Bobko
27.04 - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowski Ob-
szar Funkcjonalny 
29.04 - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowski Ob-
szar Funkcjonalny 
03.05 – udział w Gminnych Obchodach Święta Narodowego 
Trzeciego Maja
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z  organizacjami pożytku publicznego oraz sprawozdania 
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas posiedzenia Rady podjęto uchwały w sprawie:
1. Uchylenia uchwały Nr XXII.247.2016 dot. udzielenia Gminie 
Wiśniowa pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Wo-
jewódzki Fundusz Kolejowy”.
2. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok.
3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunal-
nej Sp. z o.o. w Boguchwale.
5. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/182/2011 z dnia 
8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy 
informacji oraz deklaracji dla celów podatkowych.
6. Określenia wzoru formularza informacji o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych.
7. Określenia wzoru formularza informacji o gruntach.
8. Określenia wzoru formularza informacji o lasach.
9. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nie-
ruchomości.
10. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.
11. Określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny.
12. Przyjęcie planu modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych.
13. Nabycie na rzecz gminy nieruchomości  położonej w Luto-
ryżu - nr 811/1.
14. Nabycia na rzecz gminy   nieruchomości położonych 
w Zgłobniu - nr 608/3, 609/3, 424/3.
15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w No-
sówce - nr 985/1, 983/1.
16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości  położonej w Kiela-
nówce - nr 665/29.

 Celem Programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi w 2015 
roku było budowanie partnerstwa po-
między gminą a organizacjami poza-
rządowymi służącego rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 
wspieranie inicjatyw, nowatorskich 
rozwiązań wychodzących naprzeciw 
oczekiwaniom i dążeniom społecznym 
oraz umożliwiających rozwiązywanie 
problemów społecznych oraz budowa 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
aktywizację lokalnej społeczności oraz 
wspieranie wolontariatu.

Współpraca Gminy Boguchwała
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2015

17. Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu - 
nr 2137/6.
18. Zamiany nieruchomości - nr 183/25 stanowiącej własność 
osoby fizycznej za nieruchomość - nr 274/2 stanowiącą wła-
sność gminy położonych w Boguchwale.
19. Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy nieruchomo-
ści położonych w Boguchwale stanowiących własność Skarbu 
Państwa.
20. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności nierucho-
mości w Zgłobniu.
21. Wyrażenia zgody na przeniesienie służebności nierucho-
mości w Mogielnicy.
22. Uchylenia uchwały Nr XVII.205.2015   dot. szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu 
„Senior - WIGOR w Racławówce”.
23. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Gminy Boguchwała.
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 Każdy polski obywatel, który 
mieszka w Polsce, musi pamiętać 
o  obowiązku meldunkowym. Zamel-
duj się na pobyt stały lub czasowy 
dłuższy niż 3 miesiące.

Zmieniasz miejsce zamieszkania?
Pamiętaj, żeby się zameldować 

 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”. Świad-
czenie wychowawcze otrzymają rodzice i opiekunowie 
prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia. Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko jest 
niezależnie od dochodu.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje przy 
spełnieniu kryterium dochodowego:

• 800 zł netto na osobę w rodzinie,
• 1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym 

dzieckiem.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać 
od dnia 1 kwietnia 2016 roku w Sali Widowiskowej Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale (ul. Doktora Tkaczowa 134), w dni 
robocze:
• poniedziałek w godz. 7:30-17:00 
• wtorek - piątek w godz. 7:30-15:30.

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za po-
mocą:

500+ w Gminie Boguchwała.
Złóż wniosek drogą elektroniczną 

Kiedy się zameldować?
• jeśli mieszkasz pod konkretnym adre-

sem i chcesz tam mieszkać na stałe - 
zamelduj się tam na pobyt stały,

• jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (PUE ZUS)
Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, 
będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku - in-
strukcja [kliknij]
• portalu Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl
Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją pu-
bliczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet 
m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i do-
datki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny, a także wniosku 
o świadczenie wychowawcze - instrukcja [kliknij]
• Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej 
można załatwić elektronicznie wiele spraw urzędowych. Aby to 
zrobić trzeba mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić tożsa-
mość danej osoby - instrukcja [kliknij]
• bankowości elektronicznej 
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za 
pośrednictwem 18 banków. Rolą banku jest umożliwienie złoże-
nia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził 
dalszych działań w zakresie obsługi wniosków - to zadanie gmi-
ny, do której wniosek został złożony - instrukcja [kliknij]

adresem niż adres twojego zameldo-
wania i chcesz tam mieszkać dłużej 
niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać 
obecnego adresu zameldowania) - 
zamelduj się tam na pobyt czasowy,

• zamelduj się najpóźniej w 30 dniu od 
przybycia do tego miejsca.

 Równocześnie możesz mieć jedno 
miejsce pobytu stałego i jedno miejsce 
pobytu czasowego.

Gdzie zgłosić zameldowanie na po-
byt stały lub czasowy?
 W Urzędzie Miejskim w Boguchwa-
le. Urzędnik zamelduje cię od razu po 
otrzymaniu twojego zgłoszenia.
 Szczegółowe informacje pod nu-
merem telefonu: 17 87 55 213 lub osobi-
ście w Urzędzie Miejskim w Boguchwa-
le, ul. Doktora Tkaczowa 134 - parter, 
pokój nr 1.

USC
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 Trwają prace przy przebudowie budynku remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Niechobrzu. Pierwszy etap inwestycji 
przewiduje budowę garaży. Jego koszt to ponad 225 000 zł.

Przebudowa budynku remizy OSP Niechobrz
 Powierzchnia użytkowa wyniesie 130 m2. Roboty budow-
lane przewidują m.in. montaż bram garażowych sterowanych 
pilotem, montaż rynien i instalacji odciągu spalin, a także wy-
konanie posadzek.

 W sobotę 9 kwietnia na Rynku Miejskim w Boguchwale 
odbyła się II Giełda Ogrodnicza „Wiosna w Ogrodach”. Na sto-
iskach można było zakupić m.in. sadzonki, drzewka, kwiaty 
oraz artykuły ogrodnicze. Odbyły się także warsztaty „Mały 

II Podkarpacka Giełda Ogrodnicza „Wiosna w ogrodach” 

 Informujemy Pasażerów Mię-
dzygminnej Komunikacji Samochodo-
wej, że od 1 kwietnia 2016 roku zostaje 
uruchomiona nowa linia o numerze 230 
z Rzeszowa do Lutoryża, uwzględnia-
jąca możliwe do zrealizowania uwagi 
mieszkańców.
 Trasa przejazdu linii 230 będzie 
przebiegać z Dworca Głównego przez 
Dworzec Lokalny, następnie ul. Langie-
wicza, Chmaja, Dąbrowskiego, Podkar-
packą do Lutoryża. Rozkład jazdy linii 

Nowa linia MKS na trasie Lutoryż-Rzeszów 
230 zawiera więcej kursów niż linii 203 
G, co jest korzystniejsze dla Pasażerów. 
Z dniem uruchomienia linii 230 zostają 
zawieszone kursy linii 203 G do Lutory-
ża.
 Linia 203 prowadzona będzie jak 
dotychczas z Dworca Podmiejskiego 
przez Targową, Hetmańską, Powstań-
ców Warszawy.
 Rozkłady jazdy dostępne na stro-
nie internetowej: zgpks.rzeszow.pl 

ZG PKS

Ogrodnik”. Organizatorem giełdy byli: Miejskie Centrum Kul-
tury w Boguchwale oraz Miejski Zarząd Dróg i Nieruchomości 
Komunalnych.

MCK
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      Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 rozpoczęta!

 Samorząd Gminy Boguchwała wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale przystąpił do 
największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej - Zachowaj Trzeźwy Umysł.
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące pro-
filaktyki alkoholowej, m.in. plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawia-
ją na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.
 Koordynatorem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” w Gminie Boguchwała jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale.
WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE: Strona kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł www.TrzezwyUmysl.pl

GBP

 Wojewoda podkarpacki Ewa 
Leniart zatwierdziła listę dotacji 
przyznanych na prace remontowo-
-konserwatorskie przy zabytkowych 
obiektach w 2016 roku. Do Podkar-
packiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków wpłynęło ponad 460 

Zabytki z terenu gminy otrzymały dotacje na prace konserwatorskie
wniosków. Komisja konserwatorska po-
zytywnie zaopiniowała 336 wniosków, 
przyznając dotacje na ogólną kwotę 9 
532 000 zł.
 Na liście znalazły się także obiekty 
z terenu gminy: kościół filialny pw. św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w  Bo-
guchwale oraz będący własnością Mu-
zeum Okręgowego tzw. Stary Dwór (Spi-
chlerz) w Zgłobniu. Środki w wysokości 
50 000 zł przeznaczone zostaną na reno-
wację polichromii z fragmentem gzymsu 
w zabytkowym boguchwalskim kościele. 
Dotacja w wysokości 15 000 zł zostanie 
przeznaczona na konserwację portali ka-
miennych w zgłobieńskim spichlerzu. 

 Podstawowymi kryteriami oceny 
wniosków były: wartość historyczna 
i  artystyczna obiektu, wartość obiektu 
w krajobrazie kulturowym,  konieczność 
kontynuacji prac, stan zabytku, czy wy-
sokość udziału środków własnych.

Źródło: Urząd Wojewódzki, fot. UM

 2 kwietnia na Rynku Miejskim 
w Boguchwale odbyło się uroczyste 
otwarcie Społecznej Kawiarni „Klima-
tyczna”. Kawiarnia powstała dzięki 
inicjatywie mieszkańców Boguchwa-
ły oraz Miejskiego Centrum Kultury.

„Klimatyczna” kawiarnia społeczna otwarta 
ks. Mariusz Mik. Przed pierwszymi „klien-
tami” kawiarni wystąpili: Monika Kowal-
czyk, Wojciech Sumara, Bogdan Stopyra, 
Maksymilian Janas, Tomasza Gabora oraz 
młodzież ze szkoły muzycznej.
 Powstanie „społecznej” kawiarni 
oparte było na idei utworzenia miej-
sca otwartego na inicjatywy, warsztaty 
i  towarzyskie spotkania. Prowadzona 
będzie przez wolontariuszy, przy wspar-
ciu pracowników MCK. Dzięki przepro-
wadzonej za pośrednictwem portalu 
PolakPotrafi.pl zbiórce, udało się ze-
brać fundusze na zakup podstawowego 
wyposażenia i asortymentu. Ważnym 
aspektem kawiarni jest brak cennika. 
„Klimatyczna” nie jest nastawiona na 
zysk, a jej działalność będzie oparta je-
dynie na wolnych datkach.
 Kawiarnia będzie czynna od środy 
do soboty w godz. 16:00-21:00. 
 Więcej na: www.mck-boguchwala.
pl, www.facebook.com/mckboguchwala

MCK

 W sobotnie popołudnie w holu 
Miejskiego Centrum Kultury pojawili się 
mieszkańcy, inicjatorzy kawiarni oraz 
przedstawiciele władz samorządowych. 
Otwarcia dokonali Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wiesław Kąkol, dyrektor Miej-
skiego Centrum Kultury Ewelina Jurasz 
oraz proboszcz Parafii w Boguchwale 
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Ksiądz Stanisław Żytkiewicz był synem Wik-
tora Żytkiewicza, boguchwalskiego organisty 
w latach 1883-1936. Po ukończeniu szkoły 
ludowej w Boguchwale rozpoczął edukację 
w I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego 
w  Rzeszowie. Ukończył je w 1910 roku wyka-
zując wielką wytrwałość, gdyż słaby stan zdro-
wia często stawał mu na przeszkodzie w  ter-
minowym ukończeniu każdej klasy. Biorąc to 
pod uwagę rodzice postanowili skierować go 
do przemyskiego Seminarium Duchownego, 
aby „...spędził resztę życia w cieniu któregoś 
z  kościołów parafialnych...”. Tyle mogli dla 
niego uczynić gdyż sami borykali się z wykar-
mieniem i wychowaniem licznego rodzeństwa 
przyszłego księdza.
Kiedy wybuchła I wojna światowa Stanisław 
był świeżo wyświęconym kapłanem. Gdy do-
wiedział się, że z Rzeszowa do Krakowa wyru-
sza w rejon koncentracji polskich oddziałów 
kompania rzeszowskich gimnazjalistów ze 
„Strzelca”, pod dowództwem jego przyjaciela 
Leopolda Lisa Kuli, rozpoczął starania o sta-
nowisko kapelana przy tym oddziale. Wła-
dze kościelne udzieliły mu na to pozwolenia 
i młody ksiądz włączył się 5 sierpnia 1914 roku 
w  organizację polskich oddziałów przy armii 
austriackiej do walki z Rosją. Dzień wcześniej 
z ramienia Naczelnego Komitetu Narodowego 
utworzone zostały Legiony Polskie liczące wte-
dy 3 500 żołnierzy. Wspomnianego 5 sierpnia, 
w krakowskim kościele pw. św. Piotra i Pawła, 
młody kapelan Stanisław Żytkiewicz przyjął 
uroczystą przysięgę legionistów. Akt przysięgi 
należy uznać za historyczny moment powsta-
nia Wojska Polskiego, które stało się formal-
nym zalążkiem odradzającego się państwa.
9 października 1914 roku, rozkazem Komen-
danta Józefa Piłsudskiego, ks. Stanisław 
Żytkiewicz uzyskuje stopień podporucznika. 
Jako kapelan kompanii rzeszowskiej odbył 
z nią całą epopeję legionową. Z pocieszeniem 
i  wsparciem starał się dotrzeć do wszystkich 
powierzonych jego opiece żołnierzy. Wraz 
z  całą sławną I Brygadą Legionów, którą do-
wodził sam Józef Piłsudski, brał udział w krwa-
wych bitwach z Rosjanami jesienią 1914 roku 
pod Krzywopołotami i Łowczówkiem. Ksiądz 

60. rocznica śmierci
ks. ppłk Stanisława Żytkiewicza 

4 kwietnia obchodziliśmy 60. rocznicę śmierci ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza, kapelana I Bryga-
dy Legionów Polskich, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. Wiązanki 
kwiatów na cmentarzu w Boguchwale złożyli zastępca burmistrza Piotr Klimczak oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.

Żytkiewicz był kapelanem szczególnym. Od-
znaczał się wyjątkową odwagą i żołnierską 
postawą. Mimo, że słaby stan zdrowia z łatwo-
ścią pozwoliłby mu uzyskać zwolnienie ze służ-
by, to wolał jednak pozostawać w okopach. 
Z poświęceniem przygotowywał duchowo 
swoich żołnierzy często na śmierć. Po bitwie 
opatrywał rannych i grzebał zabitych. Latem 
1915 roku, w czasie jednej z bitew nad rzeką 
Styr na Wołyniu, tak opisał go dr Felicjan Sła-
woj Składkowski - lekarz I Brygady Legionów, 
późniejszy premier RP: „w tej chwili ks. kapelan 
Żytkiewicz siada na swego konika, którego 
podprowadził mu ordynans. Na nasze pytanie 
dokąd jedzie, odpowiada, że jedzie pod druty 
rosyjskie szukać rannych. Jest zbyt słaby by iść 
o własnych siłach, jedzie więc konno. Na na-
sze przedstawienie, że to nie ma sensu jechać 
konno pod druty, nie odpowiada nic, cmoka 
na konia i rusza z miejsca, machając swoją 
witką. Wkrótce wsiąka w mrok nocy… Ranni 
przyniesieni nad ranem, opowiadają, że jakiś 
„pan” w cywilnym płaszczu przyprowadził do 
nich patrol sanitarny. Był to oczywista, ks. Żyt-
kiewicz, który w swoim gumowym płaszczu 
jeździł o sto kroków od okopów rosyjskich i kie-
rował tam pracą patroli sanitarnych wyszuku-
jąc rannych. Koło 4 rano wrócił zmęczony, ale 
spokojny jak zwykle…”.
Odwagę i poświęcenie kapelana dostrzegło 
dowództwo i 15 września 1915 roku odzna-
czyło go Wojskowym Krzyżem Zasługi. Tym 
samym rozkazem i tym samym odznaczeniem 
zostali wtedy odznaczeni m.in. pułkownicy 
Kazimierz Sosnkowski i Edward Rydz Śmigły. 
Rok później sam Komendant Józef Piłsudski 
odznaczył go orderem „Za Wierną Służbę”. 
W  1918 roku, kiedy wybuchła wojna z bol-
szewikami, ks. Żytkiewicz pełnił posługę ka-
pelana załogi Lwowa oraz dywizji lwowskiej. 
Gdy w nocy z 5 na 6 marca 1919 roku poległ 
w walce z Ukraińcami jego przyjaciel, rzeszow-
ski bohater 27-letni pułkownik Lis-Kula, odpro-
wadził jego kondukt pogrzebowy na cmentarz 
na Pobitnem.
W czasie wspomnianej wojny z bolszewikami 
pełnił także inne odpowiedzialne funkcje, był 
m.in. dziekanem Frontu Południowo-Wschod-

niego i naczelnym kapelanem grupy uderze-
niowej znad Wieprza, która zadała decydują-
cy cios bolszewikom w czasie pamiętnej bitwy 
warszawskiej zwanej też „cudem nad Wisłą”. 
Odznaczony wtedy został najwyższym odzna-
czeniem wojskowym - Krzyżem Virtuti Militari. 
W odrodzonej II Rzeczypospolitej ks. ppłk Żyt-
kiewicz służył w armii do 1937 roku.
W latach 1927-1928 studiował na wydziale 
teologicznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Jednak przeżycia wojenne odcisnęły na 
psychice kapelana tak duże piętno, że został 
skierowany do szpitala z powodu rozwijającej 
się choroby psychicznej. W 1938 roku prze-
szedł na emeryturę a po zakończeniu II wojny 
światowej osiadł w rodzinnej Boguchwale. Żył 
w nędzy i często głodował, bo nowy ustrój nie 
myślał żywić ubogiego kapelana-rezydenta. 
Utrzymywał się wymieniając na żywność swo-
ją ogromną bibliotekę. Wspierali go czasami 
pracownicy boguchwalskiego ZAPEL-u, mimo 
że był pod czujną obserwacją SB.
Zmarł 4 kwietnia 1956 roku w wyniku ran 
odniesionych na skutek pożaru jaki wybuchł 
w jego domu. Stary ksiądz kapelan zasnął 
podgrzewając posiłek, otulony w swój jedyny 
wojskowy kożuch. Spoczął we wspólnej mogi-
le razem z ks. Władysławem Purzyckim - wielo-
letnim proboszczem w Boguchwale.

 Z inicjatywy dyrektora Gimnazjum 
w Boguchwale Romana Zycha, Rady Szkoły 
oraz uczniów ks. Stanisław Żytkiewicz został 
jej patronem. Mieszkańcy Boguchwały od 
11 listopada 2004 roku mogą podziwiać po-
mnik patrona Gimnazjum, który stanął przy 
wejściu do szkoły. Jest to wspólne dzieło 
rodziny artystów z Boguchwały: Oliwii Bać - 
autorki popiersia i jej ojca Kazimierza.
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 23 kwietnia w Boguchwale odbyły się Gminne Obcho-
dy 1050-lecia Chrztu Polski. Uroczystości pt. „Z ciemności 
do światła. Z pogaństwa do chrześcijaństwa” zostały zor-
ganizowane przez Parafię św. Stanisława Biskupa w Bo-
guchwale oraz Miejskie Centrum Kultury.
 Obchody rozpoczęła rekonstrukcja historyczna zapre-
zentowana przez Drużynę Grodu Horodna oraz Zakon Ryce-
rzy Boju Dnia Ostatniego. Rekonstrukcji towarzyszył pokaz 
ognia w wykonaniu Pracowni Warsztatów Edukacyjnych „Fi-
garo”. Po przejściu z drużyną Mieszka i Dobrawy przez zespół-
-pałacowo parkowy pod Kościół Parafialny w Boguchwale 
odegrana została scena chrztu. Całość uroczystości zakończy-
ła msza święta. 
 W organizację obchodów 1050-lecia włączyły się: Ochot-
nicza Straż Pożarna w Boguchwale, Liceum Ogólnokształ-
cące w Boguchwale, Gimnazjum Dwujęzyczne, Gimnazjum 

Gminne Obchody 1050-lecia Chrztu Polski 

im. ks. ppłk Stanisława Żytkiewicza, Szkoła Podstawowa w Bo-
guchwale.

 Zmarł Czesław Gajdek, lekarz weterynarii ze Szcze-
brzeszyna i jeden z najlepszych w historii piłkarzy Hetman 
Zamość.
 Kiedy Czesław Gajdek grał w zamojskim Hetmanie, nikt 
pewnie nawet nie śnił o gigantycznych pieniądzach, jakie 
dziś zarabiają zawodowi piłkarze. Ale na trybunach Hetmana, 
Gajdka i innych zapaleńców – na stojąco, bo krzesełek nie było 
– oglądało i po dziesięć tysięcy ludzi.
 - Proszę sobie wyobrazić, że te wielkie tłumy pilnowane 
były przez dwóch milicjantów. Nie do uwierzenia dziś, gdy cią-
gle słyszy się o burdach i ustawkach kibiców – mówi Michał 
Bosak, kolega z drużyny Czesława Gajdka.
 - To był niezwykły człowiek – wspomina. – Wielki patriota, 
pełen dobroci i życzliwości, niezwykle prawy, a jednocześnie 
skromny. Wzór człowieka i sportowca, wielka osobowość lu-
belskiej piłki nożnej. I jeden z najlepszych piłkarzy, jakich zna-
łem. W Zamościu kibice go uwielbiali, tłumy przychodziły na 
mecze z nim. Był gwiazdą – opowiada.
 Czesław Gajdek (1936 – 2016) urodził się w Boguchwale 
koło Rzeszowa. Tu zaczął grać w piłkę. Pasję kontynuował pod-
czas studiów na UMCS, następnie w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Lublinie. Był zawodnikiem Lublinianki Lublin. Grał nie tylko 
w piłkę nożną, ale także w rugby (w I lidze) i siatkówkę (w III 
lidze).
 - Jak to się stało, że trafił do zamojskiego Hetmana? Kiedy 
studiował w WSR, był tak dobrym sportowcem, że dostał od 
Hetmana stypendium. Potem przyjechał do Zamościa, żeby 
stypendium odpracować – mówi kolega z drużyny.
 W zamojskim Hetmanie Czesław Gajdek grał od 1 kwiet-
nia 1960 r. do 1972 r. –Był obrońcą – stoperem, jednym z naj-
lepszych piłkarzy w historii klubu, a także czołowym zawod-
nikiem w regionie – opowiada Michał Bosak. – Grał w kadrze 
województwa lubelskiego. W plebiscytach na najlepszego 
sportowca zajmował czołowe miejsca. Dostawał propozycje 
z najlepszych polskich drużyn. A jednak został w Zamościu – 
dodaje.

Czesław, któremu w Boguchwale mówiono Sławek
 W 1962 r. Czesław Gajdek za-
mieszkał z rodziną w Szczebrze-
szynie. Od 1967 r. do emerytury 
kierował przychodnią weteryna-
ryjną
 - W 1970 r. Hetman wszedł 
do ligi międzywojewódzkiej. To 
była wielka rzecz. Graliśmy z ta-
kimi drużynami, jak Polonia War-
szawa, Widzew Łódź, Jagiellonia 
Białystok – wspomina.
Karierę piłkarską Czesława Gajdka 
zakończyła kontuzja, której do-
znał podczas meczu w Zamościu, między Hetmanem a Włók-
niarzem  Pabianice. – Cesio (tak go nazywali koledzy z druży-
ny – przyp. red.) pięknym szczupakiem chciał odbić piłkę. Od 
zawodnika przeciwnej drużyny dostał tak mocno w szczękę, 
że złamana była w kilku miejscach – wspomina Michał Bosak.
 - Bardzo długo leżał w szpitalu w Lublinie. Jak jechaliśmy 
na mecz, tośmy go zawsze odwiedzali. Po tym wypadku po-
woli wycofał się z gry.
 Potem z wielkim oddaniem trenował Roztocze Szcze-
brzeszyn. Za własne pieniądze kupował piłki, koszulki dla 
chłopaków – wspomina. W 1983 r. Cesio wybrany został do 
jedenastki 65-lecia okręgu lubelskiego. W 2002 r. znalazł się 
w lubelskiej jedenastce wszech czasów – opowiada kolega 
z drużyny.
 Czesław Gajdek zmarł 18 lutego 2016 r. Pochowano go na 
cmentarzu przy ul. Peowiaków w Zamościu.
 W książce Andrzeja Kędziory  i Krzysztofa Radziejewskie-
go „Zamojszczyzna między bramkami”, wydanej w 1993 r. , 
Czesława Gajda razem z Janem Jandą, Wincentym Kitką, Ta-
deuszem Machlarzem i Marianem Skoneckim – zaliczono do 
piątki wszech czasów piłkarzy Zamościa.

Źródło: Tygodnik Zamojski nr 9/2016 
Autor: MaMaz
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 Maluczko, a nikt nie będzie pamiętał czasów, w których 
nad bramą wjazdową na obiekt, pyszniący się dziś fasadą z na-
zwą Izo Arena, widniał napis „Stadion Sportowy Izolator Bo-
guchwała”; w których mecze obserwowano li tylko z ziemnego 
wału, ciągnącego się za linią boczną od strony placu kolejowe-
go, a nie z wygodnych krzesełek na trybunach; w których za-
miast boiska treningowego za południową bramką rozciągał 
się plac zabaw z niezbyt głębokim basenem pływackim, a po 
przeciwnej stronie klubowy teren flankował niski i płaski pawi-
lon z długo nietynkowanej cegły…

Z czasów minionych, zapomnianych

turze po dziś dzień, imiona projektantów i budowniczych tego 
jednego z siedmiu cudów świata pamiętają tylko wyższej kla-
sy historycy. Nihil novi sub Sole.
 Dla dzisiejszych boguchwalan oczywiste jest, że siedziba 
Izolatora to ładnie zagospodarowany, całkiem nowoczesny 
stadion – kto więc wkrótce będzie miał świadomość, w jakich 
warunkach rozwijało się życie sportowe przemysłowej wsi 40, 
50, 60 lat temu? Kiedy klub – oceniając podług dzisiejszych 
standardów – gnieździł się w byle jakim, wzniesionym z nie-
tynkowanej cegły, pawiloniku, a mimo to nikt nie narzekał na 
brak chętnych do uprawiania kultury fizycznej. Co – i z tego 
też trzeba zdawać sobie sprawę – oznaczało zresztą, że w po-
równaniu z rzeczywistością przełomu lat 50. i 60 minionego 
stulecia i tak był w o niebo lepszej sytuacji, niż wiele wiej-
skich organizacji sportowych, bo mógł prowadzić treningi 
i rozgrywać mecze nie na ad hoc adaptowanych do potrzeb 
pastwiskach czy nieużytkach, ale na własnym, ogrodzonym 
stadionie, wyposażonym w regularnie koszoną i utwardzoną 
(służył do tego betonowy walec, „parkujący” zazwyczaj w cie-
niu topoli od strony ul. Sportowej) płytę, wał, pełniący funkcję 
trybuny, a także zaplecze w postaci budynku, mieszczącego 
szatnię, magazyn sprzętu, świetlicę, mieszkanie gospodarza…
Doceniając to, co jest, warto mieć świadomość drogi, jaką 
przebyto, aby do obecnego stanu dojść. I z sympatią tudzież 
wzruszeniem patrzeć na zdjęcia sprzed lat. Pochodzące z cza-
sów minionych, zapomnianych, a przecież nie nieważnych!

(wald)
Fot. Sławomir Bałda

 W br. Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale obchodzi Jubileusz 60-lecia 
działalności. Z tej okazji przygotowujemy dla Państwa wydawnictwo, na które zło-
żą się historia biblioteki, wspomnienia czytelników, pracowników o bibliotece oraz 
fotorelacje z wydarzeń. Jeśli chcą się Państwo wpisać na karty tego wydawnictwa 
zachęcamy do nadsyłania tekstów, zdjęć jakie Państwo posiadają z biblioteki w Bo-
guchwale. Na materiały czekamy do 15 sierpnia 2016 r.
 Szczegółowe informację o wydawnictwie  Gminnej Bibliotece Publicznej w Bo-
guchwale, tel. 17 87 15 355 lub e-mail: gbp@boguchwala.pl

 Maluczko, a nikt nie będzie tego wszystkiego pamiętał 
– tak jak już teraz nikt nie pamięta szczegółów najbardziej 
nawet zaciętych meczów, rozgrywanych w czasach, kiedy nie 
tylko powszechnie dziś dostępna wideorejestracja nikomu się 
nie marzyła, ale zgoła umiejętność pisania nie była bynajmniej 
powszechną oczywistością. Efektem czego, tak nawiasem, 
bywają istne paradoksy: nie wiadomo, czy Stanisław Starzak 
(notabene mistrz murarski z „Porcelany”, współzałożyciel Izo-
latora, członek jego pierwszego zarządu) był najlepszym za-
wodnikiem klubu w jego pionierskich latach, nie wiadomo, jak 
jego piłkarskie umiejętności przedstawiały się na tle całej dru-
żyny – wiadomo za to, bo jest na to dowód w postaci prasowej 
notatki, iż w 1949 r. otrzymał karę dyskwalifikacji oraz pozba-
wienia praw kapitana drużyny „za umyślne kopanie przeciw-
nika przy piłce i nieposłuszeństwo wobec sędziego”… Czyn 
niepiękny czyli zapewnił mu trwały ślad w klubowej historii…
 Ale tak już bywa – i wiadomo o tym od starożytności. Imię 
podpalacza świątyni efeskiej Herostratesa obecne jest w kul-

„Biblioteka inna niż wszystkie...” 
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 Najlepsi trzecioklasiści   spisali się znakomicie wykazu-
jąc dużą wiedzę wykraczającą poza podstawę programową 
z  zakresu języka angielskiego. Jak co roku główne nagrody 
zasponsorowała Szkoła Języków i Zarządzania Promar Inter-
national w Rzeszowie. 
Laureatami Konkursu zostali:
• I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 
40 godzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania 
o wartości 600 zł otrzymał Aleksander Łakota z Mogielnicy,
• II miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 30 go-
dzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania 
o wartości 450 zł otrzymała Martyna Molek z Boguchwały,
• III miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 24 go-
dzin nauki języka na dowolnym poziomie zaawansowania 
o wartości 360 zł otrzymała Ilia Augustyn z Racławówki.
 Pozostali uczestnicy konkursu: Aleksandra Sieradzka, Ur-
szula Dylowska, Agnieszka Mardacz i Sebastian Drzał otrzyma-
li nagrody ufundowane przez Szkołę Języków i Zarządzania 
Promar International w Rzeszowie.

„English is fun” - Konkurs Języka Angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu 

 Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu gościli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych 
z terenu gminy Boguchwała na Gminnym Konkursie Języka Angielskiego „English is fun”. 

 Organizatorzy serdecznie gratulują laureatom oraz po-
zostałym uczestnikom i życzą dalszych sukcesów językowych. 
Specjalne podziękowania skierowane są do nauczycieli języka 
angielskiego za pełne zaangażowania przygotowanie uczniów 
do konkursu oraz za pracę w komisji konkursowej.

Agnieszka Grochowy

 Tytuły laureata Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego 
z Języka Polskiego zdobyły aż trzy uczennice klasy szóstej Ze-
społu Szkół w Racławówce: Karolina Wolska, Weronika Błażej 
i Wiktoria Cwynar, zaś tytuł finalistki - Zuzanna Krużel. Opieku-
nem uczennic była mgr Agnieszka Koryl. Wiktoria Cwynar zna-
lazła się także w gronie finalistów Wojewódzkiego Konkursu 
Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. Do udziału w konkursie 
Wiktorię przygotowywała mgr Lucyna Maruszewska.
 Gimnazjalistki - Żaneta Kicińska i Paulina Czudec świet-
nie poradziły sobie w kolejnych etapach Wojewódzkiego 

Uczennice z Racławówki i Niechobrza
w gronie laureatów konkursów przedmiotowych

Konkursu Kuratoryjnego z Języka Polskiego, zdobywając tytuł 
finalisty. Wspierała ich mgr Agata Król-Drzał. Należy dodać, że 
Żaneta była także uczestniczką etapu rejonowego Wojewódz-
kiego Konkursu z Historii.
 3 tytuły laureata i 3 tytuły finalisty uzyskały również 
uczennice Gimnazjum w Niechobrzu. Nagrodą dla laureatek 
oprócz satysfakcji jest zwolnienie z części egzaminu gimna-
zjalnego z wynikiem 100%. Tytuł laureata uzyskały: Natalia 
Stefańska - język polski, biologia; Aleksandra Szurlej - język 
polski. Tytuły finalistów uzyskały: Natalia Stefańska – matema-
tyka, Kornelia Czekaj -  język polski i Paulina Materna – historia.
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 12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Boguchwale 
odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W zawodach 
wzięło udział 7 reprezentacji szkół podstawowych oraz 3 re-
prezentacje gimnazjów. Uczniowie musieli wykazać się m.in. 
znajomością znaków drogowych, zasad panujących na drodze, 
a także wskazać pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach.

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

 W finale powiatowym dla uczniów szkół podstawowych, 
Gmina Boguchwała będzie reprezentowana przez Szkołę Pod-
stawową w Racławówce, natomiast w finale gimnazjalnym,   
przez reprezentację Gimnazjum w Niechobrzu.
 Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Urząd 
Miejski w Boguchwale, w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gmin-
nym Koordynatorem BRD jest mgr Lesław Palimąka.

 Na terenie Gminy Boguchwała funkcjonuje 9 jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 3 z ponad 
stuletnią tradycją. Jednostki z Niechobrza, Boguchwały i 
Nosówki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.
 Jednostki skupiają łącznie 431 członków zwyczajnych 
(393 mężczyzn oraz 38 kobiet), 32 członków wspierających 
oraz 33 członków honorowych. Wyszkolonych jest 236 stra-
żaków ratowników. Posiadamy trzy jednostki typu S-1 (No-
sówka, Wola Zgłobieńska, Lutoryż), cztery jednostki S-2 (Nie-
chobrz, Racławówka, Zgłobień i Zarzecze) oraz dwie jednostki 
S-3 (Mogielnica oraz  Boguchwała).
 Na wyposażeniu jednostek jest 17 samochodów ratow-
niczo-gaśniczych, w tym 2 ciężkie, 7 średnich, 8 lekkich oraz 
2 przyczepy lekkie. W ubiegłym roku jednostki wzbogaciły 
o nowy sprzęt. Ze środków Gminy Boguchwała został zakupio-

Strażackie podsumowanie 2015 roku 
ny średnio samochód 
ratowniczo-gaśniczy dla 
OSP Zarzecze, a  dzięki 
współfinansowaniu Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
OSP Zgłobień wzboga-
ciła się o lekki samochód 
ratownictwa technicznego. Fundusz partycypował także w kosz-
tach zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego dla 
OSP Boguchwała. Ponadto Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ufundował dla jednostki z Woli 
Zgłobieńskiej torbę medyczną typu OSP R1.
 W 2015 roku strażacy uczestniczyli w 212 zdarzeniach, 
w tym 154 pożarach oraz 54 miejscowych zagrożeniach. Od-
notowano 4 fałszywe alarmy.
 Gmina Boguchwała w ubiegłym roku była gospodarzem 
narady rocznej jednostek straży pożarnych z terenu powiatu 
rzeszowskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Widowi-
skowej Domu Ludowego w Racławówce, wzięli udział przed-
stawiciele Państwowej Straży Pożarnej, komendanci gminni 
oraz prezesi zarządów miejskich i gminnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, a także przedstawiciele władz samorządów 
powiatu rzeszowskiego. Ponadto na terenie Gminnego Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu odbyły się VIII Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. W zawodach wzięło udział łącznie 17 drużyn 
chłopców i dziewcząt.
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 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu we współpracy ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia” zakończyła realizację projektu: „Renowacja zabyt-
kowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym 
przy szkole podstawowej w Zgłobniu” w ramach programu   
„Inicjatywy oddolne na rzez Zielonego Podkarpacia” z fundu-
szy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej - działanie Edukacja Ekologiczna. Koszt projektu to 
15 700 zł a stopień dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych wyniósł 100%. Czas realizacji miał miejsce w okresie 
01.10.2015 - 31.12.2015 r.

Projekt obejmował:
• inwentaryzację drzew w zespole dworsko-parkowym, bada-

nie stanu fitosocjologicznego drzew oraz działania zabezpie-
czające drzewostan,

• budowę barierek przy zabytkowych drzewach - szt. 14,
• mieszczenie tabliczek informacyjnych dotyczących zabytko-

wych drzew (14 szt.) i głównej tablicy informacyjnej dotyczą-
cej parku oraz przeprowadzonej inicjatywy.

Renowacja
zabytkowych drzew w Zgłobniu

 Inicjatywa renowacji zabytkowych drzew i alei lipowej 
w zespole dworsko-pałacowym przy Szkole Podstawowej w 
Zgłobniu przyczyniła się do przedłużenia żywotności istnie-
jącego drzewostanu. Renowacja umożliwiła wykorzystanie 
przestrzeni parku w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkań-
ców Zgłobnia. Podjęte działania stanowiły element realizowa-
nego programu rewitalizacji obszaru miejscowości objętego 
ochroną konserwatorską. Inicjatywa przyczyniła się także do 
wzrostu świadomości edukacyjnej uczniów szkoły i mieszkań-
ców w zakresie ochrony środowiska. To pierwszy etap w dzia-
łaniach zmierzających do szerszej rewitalizacji tej zabytkowej 
części miejscowości.
 Warto dodać, iż Szkoła Podstawowa w Zgłobniu we 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia” w styczniu br. złożyła projekt pod 
nazwą: „Pamiętajcie o ogrodach - uzupełnienie zadrzewień 
w  parku dworskim przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu” 
w  ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lo-
kalnych dla zrównoważonego rozwoju” - Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decyzje o kwa-
lifikacji w zakresie dofinansowania mają zapaść w II połowie 
2016 roku a czas realizacji przewidziano na okres: IV kwartał 
2016 r. - II kwartał 2017 r.
 Celem tej inicjatywy jest odtworzenie i uporządkowa-
nie przestrzeni parkowej przy szkole, która uległa znacznej 
degradacji z powodu czynników atmosferycznych i urbani-
stycznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach nie prowadzono 
nowych nasadzeń drzewostanu i krzewów a istniejący nie był 
poddawany zabiegom pielęgnacyjnym. Zrealizowanie inwe-
stycji wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni środowi-
skowej oraz częściowo odtworzy stan historyczny terenu. Me-
tody działania w ramach projektu przewidują: przygotowanie 
terenu pod nowe nasadzenia, wywiew trawy, nasadzenie no-
wych drzew i krzewów, zaprojektowanie tablic informacyjno-
-edukacyjnych przedstawiających gatunki drzew i krzewów 
występujących w parku.
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 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po-
cząwszy od 4 kwietnia 2016 roku, w każdy poniedziałek, Urząd 
Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności (m.in. dowody osobi-
ste), Biuro Obsługi Klienta oraz punkt przyjmowania wnio-
sków „Rodzina 500 plus” będą czynne do godz. 17:00.
 Punkt przyjmowania wniosków o świadczenie wycho-
wawcze „Rodzina 500 plus” znajduje się w Sali Widowisko-
wej Urzędu Miejskiego w Boguchwale. Szczegóły: www.bo-
guchwala.pl/390-menu-glowne/6449-rodzina-500-plus.
html 
 W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają bez 
zmian.

WO

Nowe godziny pracy
Urzędu Miejskiego w Boguchwale 

 Co roku w okresie wielkanocnym Szkoła Podstawowa w 
Woli Zgłobieńskiej podsumowuje konkurs, który stał się sam 
w sobie pewnego rodzaju tradycją. Na tegoroczny, IV Między-
narodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” wpłynęły 
prace z całej Polski, a także z Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy 
oraz Ukrainy. 12 kwietnia Komisja Konkursowa, powołana 
przez dyrektora Krystynę Skarbek-Kremzę, wyłoniła laureatów 
spośród 1397 nadesłanych zgłoszeń.
 Historia konkursu sięga lat 90. Szkoła Podstawowa w Woli 
Zgłobieńskiej zaprosiła wówczas uczniów naszej gminy do 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Wesołego Alleluja” rozstrzygnięty 

udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Wesołego Al-
leluja”. W latach 2001-2004 konkurs swoim zasięgiem objął 
gminy sąsiadujące. Od roku 2005 propozycja plastycznego 
wyrażenia Świąt Wielkanocnych trafiła do przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych na Podkarpaciu. W roku 2012 szkoła 
wysłała zaproszenie do dzieci z całej Polski, natomiast od roku 
2013 konkurs zyskał rangę międzynarodową dzięki zaprosze-
niu rodaków mieszkających poza granicami naszego kraju.
 Warto przypomnieć, że wielkanocne przedsięwzięcie 
medialnie wspiera Katolickie Radio VIA, a finansowo wspo-
maga - od wielu lat - Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz 
Urząd Miejski w Boguchwale.

SP Wola Zgłobieńska
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 15 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bo-
guchwale odbyło się wyjątkowe wydarzenie wernisaż wysta-
wy „Józef Baran Bilewski. Olimpijczyk z Racławówki.” W tym 
dniu odbyły się dwa spotkania rano dla młodzieży natomiast 
popołudniu dla wszystkich zainteresowanych. Spotkania pro-
wadził Kamil Skwirut – historyk, regionalista, pełnomocnik ro-
dzin katyńskich. Prowadzący przybliżył uczestnikom sylwetkę 
utytułowanego Józefa Barana Bilewskiego. Uczestnicy spo-
tkań obejrzeli również wystawę o Olimpijczyku z Racławówki. 
 Wystawę można obejrzeć codziennie w godzinach pracy 
biblioteki. 
Zapraszamy

GBP

Biblioteka miejscem edukacji historycznej.
Wernisaż wystawy  „Józef Baran – Bilewski.

Olimpijczyk z Racławówki” – relacja

 17 kwietnia w Rzeszowie odbyły się Akademickie Mi-
strzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim. Para Mateusz Ostrow-
ski - Marzena Dudek z Klubu Tańca Towarzyskiego „Dżet Rze-
szów-Boguchwała”, w tańcach latynoamerykańskich, zdobyli 
tytuł wicemistrzów pokonując 32 pary.

Marzena Dudek i Mateusz Ostrowski
wicemistrzami Polski 

 W tańcach standardowych Paweł Pasterz - Paulina Du-
dek zostali półfinalistami, a Kamil Chmiel i Joanna Sawuła - 
ćwierćfinalistami  mistrzostw. W turnieju towarzyszącym pary 
„Dżetu” ośmiokrotnie stawały na podium. Gratulacje dla par, 
trenerów i klubu.

Dżet
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 Na terenie Podkarpacia, a w tym na terenie gminy Bo-
guchwała istnieje duże grono pasjonatów motoryzacji, którzy 
za cel postawili sobie uchronienie od zapomnienia wspania-

Zabytkowe pojazdy ponownie w Boguchwale

łych pojazdów poruszających się kilkadziesiąt lat temu po dro-
gach publicznych. Także w Boguchwale jest wielu miłośników 
branży historyczno-motoryzacyjnej, którzy mają szansę po-
dzielenia się swoją pasją uczestnicząc w międzynarodowym 
rajdzie pojazdów zabytkowych. Automobilklub Rzeszowski od 
kilkunastu lat jest organizatorem rajdów i wystaw pojazdów 
zabytkowych, które kolejny rok przebiegną drogami gminy, 
pokazując uczestnikom walory miasta Boguchwały i okolic.  19 kwietnia terenie całej 

Polski miała miejsce akcja spo-
łeczno-edukacyjna „Żonkil”. 
W ramach tego przedsięwzię-
cia wręczaliśmy symboliczne 
„Żonkile” na terenie miasta Bo-
guchwała.  
 Dziękujemy za zaangażowanie w akcję uczniom i na-
uczycielom z Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale oraz 
z Gimnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale.

Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale

73. rocznica Powstania
w Getcie Warszawskim 

 W ramach Dni Boguchwały na Rynku Miejskim ponownie 
pojawią się motoryzacyjne klasyki. Zabytkowe pojazdy przybę-
dą pod boguchwalski Spichlerz w pierwszy dzień obchodów, 
w sobotę od godz. 19:30. Po raz drugi historyczne samochody 
odwiedzą nasze miasto w czerwcu w ramach Podkarpacko-
Szaryskiego Kryterium Weteranów. Rok 2016 zaowocuje połą-
czeniem dwóch imprez o podobnym charakterze: Rajdu Nocy 
Muzeów i Szaryski Okruch Veteranów klubu słowackiego. Kry-
terium rozpocznie się na rynku w Presovie 10 czerwca, a następ-
nie z noclegiem w Bardejovskich Kupelach cały rajd będzie się 
przemieszczał w kierunku Boguchwały. Głównym punktem im-
prezy będzie wieczorny (sobota 11 czerwca) pokaz i prezenta-
cja zabytkowych pojazdów na boguchwalskim rynku, poprze-
dzony zmaganiami prędkościowymi na ulicy Kwiatkowskiego. 
Uczestnikami rajdu będą załogi słowackie, polskie, ukraińskie, a 
także goście w Węgier, Czech i Włoch. Organizatorzy przewidu-
ją blisko 100 uczestników.



Sport18WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

 15 maja z Rynku Miejskiego w Boguchwale wystartuje 
I Bieg Boguchwała – Wisłoczysko. Bieg został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Sportow-Turystyczne Lubcza w ramach 
obchodów Dni Boguchwały 2016. Celem biegu jest propago-
wanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako 
najprostszej formy ruchu oraz wychowanie dzieci i młodzie-
ży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie 
sportowej – podkreślają organizatorzy.
 Dystans biegu głównego, który rozpocznie się o godz. 
12:00, to 10 km. Start i meta została ulokowana przy Spichle-
rzu. Zawodnicy będą podążać ulicami Akacjową, Łąkową, 

I Bieg Boguchwała-Wisłoczysko

Kwiatkowskiego, ścieżkami gruntowymi Wisłoczyska, ulicą 
Ogrodową oraz przez teren Stawiska i zespołu płacowo-par-
kowego. Ponadto od godz. 10:30 odbywać się będą biegi na 
krótszych dystansach: 200m (6 lat), 350 m (7-9 lat), 800 m (10-
12 lat), 1000m (13-15lat), 1500m (16-17 lat). Organizatorzy za-
pewniają nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie. 
Dodatkowo nagrodzony zostanie najszybszy mieszkaniec Bo-
guchwały.
 Szczegóły na stronie internetowej www.sstlubcza.com.

 Podczas VIII Gali Sportu Młodzieżowego Województwa 
Podkarpackiego najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze spor-
towi z Podkarpacia otrzymali stypendia oraz nagrody zarządu 
województwa. Pamiątkowe dyplomy wręczyła wicemarszałek 
Maria Kurowska.
 Stypendia przyznano 127 osobom. Pośród laureatów 
znaleźli się również sportowcy z Gminy Boguchwała: Michał 
Bartusik z Niechobrza, obecny Mistrz Polski w Judo repre-
zentujący klub Milenium Rzeszów oraz Adam Ziomek z Woli 

Sportowcy z terenu gminy
nagrodzeni przez zarząd województwa 

Zgłobieńskiej, brązowy medalista Mistrzostw Polski kadetów 
reprezentujący UKS „Gimnasion” Boguchwała. W gronie na-
grodzonych trenerów znalazł się również szkoleniowiec sekcji 
bokserskiej UKS „Gimnasion” Andrzej Niedziałek.
 Podczas gali podsumowano wyniki współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w Województwie Podkarpac-
kim w 2015 roku. Gratulujemy i życzymy sukcesów w roku 
2016. 

źródło i fot. www.podkarpackie.pl



Gminne Obchody 1050-lecia  Chrztu Polski 




