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Nabór do żłobka w Racławówce
Kolejny etap przebudowy Szkoły  
Podstawowej w Lutoryżu zakończony
12 milionów złotych na instalacje 
fotowoltaiczne
Projekt transportowy

Informacje:
Żegnamy radnego Adama Wetulę
Akcja bezpłatnych szczepień przeciw-
ko grypie zakończona
Przedsiębiorco, zmień dane adresowe 
w swoim wpisie w CEIDG
Pamiętaj o wymianie dowodu
Zadbaj o komin i instalacje grzewcze
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie 
Gminy Boguchwała
Seniorzy wybrali swoich przedstawi-
cieli do Miejskiej Rady Seniorów

Kronika:
Obchody Narodowego Święta  
Niepodległości w Boguchwale
Pielęgnują swoją miłość codziennymi, 
drobnymi gestami ponad 65 lat
25 lat Klubu Tańca Towarzyskiego 
„DŻET Rzeszów-Boguchwała”
Mogiły pomordowanych  
na „Ścieżkach” odnowione

Edukacja:
Robot PHOTON w Mogielnicy
Warsztaty profilaktyczne
Projekt edukacyjny „Bryły geome-
tryczne w architekturze mojej gminy”
Konkursy w Szkole Podstawowej  
w Kielanówce
Naukobus w Kielanówce

Kultura i rozrywka:
Zapowiedź Sylwestra
Izba Tradycji i Klub Seniora w Nosówce 
otwarte 
Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinar-
ne „Smaki Pokoleń” w Kielanówce
Dni Seniora w Gminie Boguchwała - 
podsumowanie 
Festiwal „Bez książki nie idę” w Bogu-
chwale 
Jesienny maraton autorski 

Sport: 
Podsumowanie piłkarskiej jesieni

Zimowe utrzymanie dróg 
na terenie Gminy Boguchwała

Na terenie Gminy Boguchwała mamy 
do czynienia z czterema kategoriami dróg: 
krajową, powiatowymi, gminnymi i prywat-
nymi. Za utrzymanie dróg, w tym zimowe, 
odpowiedzialne są zatem różne podmioty.

Droga Krajowa nr 19, na odcinku 
przebiegającym przez naszą gminę jest 
odśnieżana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział  
w Rzeszowie, natomiast utrzymanie dróg 
powiatowych leży w gestii Zarządu Dróg 
Powiatowych w Rzeszowie. Odśnieżaniem 
dróg gminnych zajmuje się Gospodarka 
Komunalna w Boguchwale.

Wzorem lat ubiegłych wszystkie służ-
by drogowe udostępniają użytkownikom 
dróg telefony alarmowe, na które moż-
na dzwonić w sytuacjach gdy dojdzie do 
utrudnień spowodowanych przez śnieg 
lub gołoledź.

W przypadku drogi:
 � krajowej nr 19 jest to  numer Punktu 

Informacji Drogowej przy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
- oddział w Rzeszowie - tel. (17) 85 20 
815 lub (17) 229 15 21, (17) 229 90 09 
oraz w Punkcie Informacji Drogowej 
pod numerem 19 111

 � powiatowej jest to numer Zarządu 
Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 
Obwód Drogowo-Mostowy w Babicy - 
tel. (17) 27 72 297 całodobowo

 � gminnej – prosimy o przesłanie 
służbom odpowiedzialnym za ich 
odśnieżanie zgłoszeń w następujący 
sposób:
Telefonicznie pod numer telefonu  

17 87 14 300 w godzinach pracy Gospodarki 
Komunalnej w Boguchwale (07:00-15:00)

SMS-em przez cały tydzień: SMS na 
numer telefonu 666 028 153 (koszt zgodny 
z cennikiem danego operatora), w treści 
SMS-a należy wpisać nazwę miejscowości 
oraz numer posesji obok której przebiega 
droga wymagająca odśnieżania e-mail 
na adres: zgk@seth.pl lub sekretariat@
go-kom.pl, w tytule wiadomości prosimy 
wpisać „ODŚNIEŻANIE”, a w treści podać 
nazwę miejscowości oraz numer posesji 
obok której przebiega droga wymagająca 
odśnieżania.

Gospodarka Komunalna będzie od-
śnieżać tylko te drogi, które są własnością 
gminy, w przypadku dróg prywatnych 
śnieg będzie usunięty po indywidualnym 
uzgodnieniu warunków i płatności ze zle-
cającym przedsiębiorcą lub osobą fizycz-
ną. 

Właścicielom posesji zlokalizowa-
nych przy drogach publicznych przy-
pominamy jednocześnie o obowiązku 
odśnieżania chodników na odcinkach 
przyległych do posesji.

UM
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XLVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 26 października 2017 roku. W trakcie 
posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

Sesje Rady Miejskiej  
w Boguchwale

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej w Woli Zgłobieńskiej w ośmioletnią Szkołę Pod-
stawową w Woli Zgłobieńskiej,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Zgłobniu,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu o strukturze or-
ganizacyjnej I-IV w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana 
Twardowskiego w Zarzeczu o strukturze organizacyjnej I- IV,

 � Zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2017 roku,
 � Emisji obligacji komunalnych,
 � Udzielenia pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogól-
nokształcącego z siedzibą w Boguchwale,

 � Zmian w budżecie,
 � Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 � Podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną 
miasta Svidnik ze Słowacji,

 � Przystąpienia do realizacji projektu pn. „Szlakiem Lubomir-
skich - wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego 
pogranicza polsko-słowackiego”,

 � Przystąpienia do realizacji projektu pn. ‚’Unikatowe parki 
dworskie - skarby pogranicza polsko-słowackiego”,

 � Nabycia nieruchomości położonej w Zgłobniu Nr 2012/1,
 � Nabycia nieruchomości położonej w Lutoryżu Nr 697/2,
 � Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1396 
położonej w Zgłobniu,
Ponadto podczas posiedzenia zaprezentowano informa-

cję o stanie realizacji zadań oświatowych.

 � Zmiany lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnio-
nych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży,

 � Przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Niecho-
brzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Króla Wła-
dysława Jagiełły w Niechobrzu,

 � Przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Racła-
wówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konop-
nickiej w Racławówce,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej  im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale,

 � Przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. 
ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mogielnicy,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Nie-
chobrzu,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej im. Armii Krajowej w Zespole Szkół w Kielanówce 
w ośmioletnią Szkołę im. Armii Krajowej w Zespole Szkół  
w Kielanówce,

 � Przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Pod-
stawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Nosówce,

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 30 listopada 2017 roku. Podczas po-
siedzenia podjęto uchwały w sprawie:

 � Rozpatrzenia i przekazania skargi,
 � Udzielenia pełnomocnictwa,
 � Udzielenia pożyczki dla TBS,
 � Zmiany budżetu na 2017 rok,
 � Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 � Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego,

 � Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 � Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 � Ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych,

 � Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

 � Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na 2018 r. dla MPWiK w Rzeszowie,

 � Zmiany Gminnego programu opieki nad zabytkami dla 
gminy Boguchwała na lata 2014-2017,

 � Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych,

 � Uchwalenia Programu współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,

 � Zmiany nieruchomości nr 1682/2 i nr 743/3 położonych  
w Lutoryżu,

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 196/6, 197/4, 
197/6 położonych w Boguchwale,

 � Zamiany nieruchomości położonych w Niechobrzu  
nr 1508/8 za nieruchomość nr 1509/6,

 � Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 2711/11 położonej w Niechobrzu,

 � Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 2711/9 położonej w Niechobrzu.

 UM
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W ocenie kapituły te trzy samorzą-
dy najlepiej dbają o kondycję finan-
sową, podnoszą jakość świadczonych 
przez siebie usług publicznych, a tak-
że wykazują się najlepszą współpracą 
z mieszkańcami i organizacjami poza-
rządowymi oraz wsparciem przedsię-
biorczości.

Ocena samorządów była podzielona 
na dwa etapy. W pierwszym z nich ana-
lizie poddano sprawozdania budżetowe 
gmin. Kapituła przyznając punkty wzię-
ła pod uwagę szereg wskaźników ta-
kich, jak: dynamika wzrostu wydatków 
majątkowych i dochodów własnych, 
wartość środków unijnych w budżecie 
oraz spełnienie indywidualnych kryte-
riów zadłużenia. W ramach drugiego 
etapu oceniano dane przedstawione 
przez samorządy w ankiecie. Kapituła 
wzięła pod uwagę m.in. kwoty wydat-
ków na realizację kontraktów z organi-
zacjami pozarządowymi i gospodarkę 

Boguchwała zwycięzcą Rankingu  
Samorządów „Rzeczpospolitej”

mieszkaniową, liczbę nowych podmio-
tów gospodarczych na terenie gminy, 
współpracę z innymi samorządami oraz 
sektorem prywatnym, procent objęcia 
terytorium planami zagospodarowania 
i odsetek pozwoleń na budowę wyda-
wanych na ich podstawie.

Gmina Boguchwała została doce-
niona za skoncentrowanie swoich wy-
siłków na ważnych dla mieszkańców 
obszarach - infrastrukturze komunalnej 
i społecznej. Ponadto została wyróżnio-
na za dobrze prowadzoną gospodar-
kę finansową, a dodatkowo o wyniku 
zdecydowały nakłady na gospodarkę 
mieszkaniową oraz wspomaganie dzia-
łalności organizacji pozarządowych. Pa-
miątkową statuetkę oraz dyplom z rąk 
przewodniczącego kapituły Rankingu, 
byłego premiera Jerzego Buzka, pod-
czas gali w Jarocinie, odebrał Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka.

Źródło i fot. rp.pl

W tegorocznej, już trzynastej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Gmina Bogu-
chwała uzyskała pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wśród 
miast na prawach powiatu zwyciężył Poznań, a gmin wiejskich Strawczyn z województwa 
świętokrzyskiego. 

Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie:
1. Boguchwała
2. Mszczonów (woj. mazowieckie) 
3. Legionowo (woj. mazowieckie) 
4. Zator (woj. małopolskie) 
5. Krobia (woj. wielkopolskie) 
6. Błonie (woj. mazowieckie) 
7. Podkowa Leśna (woj. mazowiec-

kie) 
8. Sianów (woj. zachodniopomor-

skie) 
9. Goleniów (woj. zachodniopo-

morskie) 
10.Kołobrzeg (woj. zachodniopo-

morskie)

XIII Ranking Samorządów Rzeczpo-
spolitej
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Kolejny etap przebudowy Szkoły Podstawowej 
w Lutoryżu zakończony

Zakończyły się prace związane z ko-
lejnym etapem przebudowy Szkoły Pod-
stawowej w Lutoryżu. W segmentach A  
i B budynku wymieniono okna i drzwi 
oraz wykonano ocieplenie ścian ze-
wnętrznych o powierzchni 845 m2. In-
westycję zrealizowano przy udziale środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo z budżetu gminy prze-
budowany został parking oraz dojścia 
do budynku. Wykonano odwodnienia 
placu oraz nową nawierzchnię z kostki 

brukowej o powierzchni 447 m2. Poja-
wiła się także nowa brama wjazdowa 
oraz furtki. Łączna wartość prac wynio-
sła ponad 573 tys. zł.

To kolejny etap przebudowy szkoły 
w Lutoryżu. Od 1 września w placów-
ce funkcjonuje przedszkole, które po-
wstało poprzez rozbudowę segmentu 
D. Wartość inwestycji, w ramach której 
powstały pomieszczenia dla ponad 60 
dzieci, wyniosła 1,4 mln zł.

UM

Zakończyły się prace związane z otwar-
ciem gminnego żłobka w Racławówce.  
W nowym żłobku o powierzchni ponad 
170 m2 przygotowanych zostało 26 miejsc 
dla podopiecznych. Placówka otrzyma-
ła nowe, certyfikowane zabawki, meble 
i sprzęt AGD. Przy budynku powstał plac 
zabaw. Całkowity koszt inwestycji, współ-
finansowanej z „Resortowego programu 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 MALUCH plus - edycja 2017”, to blisko 
559 tys. zł.

Ponadto rozstrzygnięty został konkurs 
na realizację zadania publicznego polega-
jącego na organizacji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, w wyniku którego żłobek 
w Racławówce będzie prowadzony przez 
Akademię Maluszka Słodki Bobasek s. c. 
Podobnie jak w dwóch funkcjonujących 
żłobkach w Boguchwale i Nosówce, sa-
morząd Gminy Boguchwała będzie par-

Ruszył nabór do nowego żłobka  
w Racławówce

tycypował w kosztach pobytu dziecka,  
w kwocie 300 zł miesięcznie. 

Obecnie trwa wstępny nabór dzieci. 
Informacje dotyczące rekrutacji do żłobka 
w Racławówce udzielane pod nr telefonu: 

667 305 003, 695 761 799 oraz na stronie 
www.slodkibobasek.pl. Otwarcie placów-
ki planowane jest na ostatnie dni grudnia 
2017 roku.
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123 instalacji fotowoltaicznych zo-
stanie zamontowanych na obiektach 
użyteczności publicznych na terenie 
trzynastu gmin zrzeszonych w Rzeszow-
skim Obszarze Funkcjonalnym. Umowę 
na dofinansowanie zadania podpisa-
ły władze ROF prezes Wiesław Dronka  
i wiceprezes Joanna Rupar z członkami 
zarządu województwa podkarpackiego 
- wicemarszałek Marią Kurowską oraz 
Stanisławem Kruczkiem.

12 milionów złotych na instalacje  
fotowoltaiczne

W ramach projektu zostaną wyko-
nane instalacje fotowoltaiczne służące 
do zamiany energii słonecznej na ener-
gię elektryczną o mocy od 3,6 kW do  
108 kW, co przyniesie korzyści środo-
wisku naturalnemu, ale również samo-
rządom. Energia ze słońca to przede 
wszystkim niższe kosztu utrzymania 
obiektów publicznych. Wsparcie, jakie 
samorządy dostaną w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego, to 12 mln 
zł, natomiast 10 mln zł to wkład własny 
beneficjentów. Samorządowcom należą 
się słowa uznania, za wysiłki związane 
z troską o czystsze powietrze – mówił 
Stanisław Kruczek członek zarządu. 
Rezultatem projektu będzie spadek 
emisji gazów cieplarnianych o 1455,61 
tony. Szacuje się, że nowo wybudowa-

Celem projektu jest lepsze wykorzy-
stanie transportu publicznego na ob-
szarze ROF i rozbudowa infrastruktury 
dla ruchu rowerowego, co spowoduje 
zmniejszenie liczby samochodów oso-
bowych na drogach. Realizacja przyczy-
ni się do niższej emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu oraz zmniejszenia 
korków na drogach. Dodatkowo działa-
nia będą się koncentrować na zintegro-
waniu systemów transportowych (au-
tobusowych, kolejowych, rowerowych) 
przy wykorzystaniu inteligentnego sys-
temu transportowego. Ponadto obszar 
ROF wzbogaci się o nowoczesną infra-
strukturę transportową oraz bardziej 
funkcjonalne przystanki komunikacji 
zbiorowej.

Całkowita wartość projektu to  
128 803 000 zł, z czego kwota dofi-
nansowania z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego wyniesie 
 87 874 765 zł. Związek Gmin PKS zaku-
pi 54 niskoemisyjne, niskopodłogowe 

Szybciej, taniej i zdrowiej - projekt 
transportowy gmin ROF
Projekt pod nazwą „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności miesz-
kańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF 
realizuje Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, zrzeszający dziewięć 
samorządów z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminę Boguchwała.

autobusy, przystosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych, powstanie 
także zaplecze techniczne. Przeprowa-
dzone zostaną także inwestycje polega-
jące na integracji systemu transporto-
wego ROF ze Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania Ruchem i Transportem Pu-
blicznym Rzeszowa w celu doprowadze-
nia do jednego, spójnego systemu, łą-
czącego miasto z pozostałymi gminami.

Na terenie Gminy Boguchwała uru-
chomiony zostanie węzeł przesiadkowy 
przy stacji PKP w Boguchwale poprzez 
przebudowę budynku dworca oraz wy-

dzielenie obok niego strefy parkingowej  
w systemie Bike&Ride oraz Park&Ride 
dla podróżujących transportem samo-
chodowym i kolejowym. Dodatkowo 
przewiduje się przebudowę ulicy Kole-
jowej, przy której powstanie ścieżka ro-
werowa. Przebudowany zostanie także 
budynek dworca PKS wraz z otroczeniem 
- parkingami w systemach Bike&Ride  
i Park&Ride, parkingiem dla busów, 
ścieżką rowerową i chodnikiem. W ra-
mach projektu powstanie także blisko 
4 km chodników w Niechobrzu, Nosów-
ce, Mogielnicy, Lutoryżu oraz Racławów-
ce. Ponadto inwestycje transportowe 
obejmą wykonanie na przystanku przy 
Centrum Handlowym Stokrotka ogrze-
wanej wiaty dla podróżnych, a także bu-
dowę 12 wiat przystankowych w Niecho-
brzu, Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce, 
Zgłobniu, Nosówce i Woli Zgłobień-
skiej. Wartość projektu realizowane-
go przez Gminę Boguchwała  wyniesie  
11 896 000 zł.

ne jednostki będą wstanie wyproduko-
wać energię elektrycznej w wysokości  
1 824,09 MWh rocznie. Na terenie Gminy 
Boguchwała planuje się montaż instala-
cji na budynku Miejskiego Centrum Kul-
tury oraz Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z umową projekt powi-
nien być zrealizowany do końca 2018 r., 
życzę ROF-owi oraz gminom, by ten 
proces przebiegł bez zakłóceń, a rezul-
taty waszej mogły być w przyszłości po-
kazywane jako przykład dobrych praktyk  
w zakresie ochrony środowiska - mówiła 
wicemarszałek Maria Kurowska.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 
tworzy 13 gmin: Boguchwała, Chmielnik, 
Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Kra-
sne, Lubenia, Miasto Łańcut (miasto), Łań-
cut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebowni-
sko oraz Tyczyn.

źródło i fot. www.podkarpackie.pl
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Adam Wetula urodził się 21 stycz-
nia 1946 roku w Chochołowie. Ukoń-
czył Technikum Mechanizacji Rolnictwa  
w Ropczycach w 1966 roku. W 1969 

Żegnamy radnego Adama Wetulę
11 października 2017 roku, w wieku 71, lat zmarł Adam Wetula, mieszkaniec Boguchwa-
ły, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego, Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała.

roku, po zawarciu związku małżeńskie-
go, zamieszkał w Boguchwale. W swo-
jej karierze zawodowej pracował m.in.  
w Zakładach Naprawy Samochodów  
w Boguchwale, Zjednoczeniu Technicz-
nej Obsługi Rolnictwa w Rzeszowie, 
Zarządzie Spółdzielni Transportu Wiej-
skiego w Rzeszowie oraz Spółdzielni 
Mieszkaniowej Rzeszów.

W 1996 roku rozpoczął pracę w Urzę-
dzie Gminy w Boguchwale skąd w 2007 
roku przeszedł na emeryturę. Jego dzia-
łalność nie ograniczała się do pracy zawo-
dowej, był działaczem społecznym, m.in. 
w Związku Zawodowym „Solidarność”.  
20 listopada 1994 roku został wybrany 
przez mieszkańców Boguchwały na funk-
cję sołtysa, którą pełnił przez kilka kaden-
cji. W okresie pełnienia funkcji, w ramach 
środków sołeckich, wykonał wiele zadań  
w sołectwie Boguchwała. Chętnie współ-

pracował z organizacjami społecznymi. 
Wraz z uzyskaniem przez Boguchwałę 
praw miejskich przewodniczył Zarządowi 
Osiedla.

W 2007 roku został radnym powiatu 
rzeszowskiego. Brał czynny udział w pra-
cach Rady Powiatu, gdzie reprezentował 
Gminę Boguchwała i jej mieszkańców. Był 
osobą reprezentującą wysoki poziom mo-
ralny, utrzymującą głęboką więź z gminą, 
miastem Boguchwała i jego mieszkańca-
mi. Odznaczony m.in. Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Złotą 
Odznaką Honorową Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów. W 2009 roku uho-
norowany tytułem Zasłużonego Obywate-
la Gminy Boguchwała.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składa-
my wyrazy szczerego współczucia.

Akcja bezpłatnych szczepień  
przeciwko grypie zakończona

Jeśli jesteś przedsiębiorcą  
i zmieniła się nazwa i numer nie-
ruchomości, w której zamieszku-
jesz, jesteś zameldowany lub pro-
wadzisz działalność gospodarczą 
pamiętać należy o zmianie tych 
danych w CEIDG. 

W tym celu należy udać się do 
Urzędu Miejskiego w Boguchwa-

le, pokój nr 1 i dokonać zmian we wpisie. Nie musisz już od-
wiedzać Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i ZUS / 
KRUS, my powiadomimy o zmianie te instytucje. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 
17 87 55 213. 

Przedsiębiorco, zmień 
dane adresowe w swo-
im wpisie w CEIDG

Pamiętaj o wymianie 
dowodu

Trwająca od września akcja bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie do-
biegła końca. Akcja cieszyła się jeszcze 
większym zainteresowaniem niż w la-
tach ubiegłych. Ze szczepień skorzystało 
355 osób w wieku powyżej 65 roku życia. 

Akcję przeprowadzono w Centrum Me-
dycznym Medyk w Boguchwale, a dodat-
kowe punkty szczepień zorganizowano 
w Kielanówce, Niechobrzu i Zgłobniu. 
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
planowane są również w przyszłym roku.

Szczepienia były w całości finan-
sowane z budżetu gminy w ramach re-
alizacji Gminnego Programu Ochrony  
i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców 
Gminy Boguchwała na lata 2017-2018.

Kolejny raz  przypominamy  o konieczności wymiany dowo-
du osobistego:

 �  koniecznie sprawdź datę ważności posiadanego dowodu 
osobistego w prawym dolnym rogu na stronie ze zdjęciem 
– jeśli zbliża się termin wymiany, już teraz osobiście złóż 
wniosek na  nowy dowód,

 � wymianie nie podlegają dowody osobiste, w których w pra-
wym dolnym rogu strony ze zdjęciem zawierają słowo: NIE-
OZNACZONY
Pamiętaj, bez 

ważnego dowodu 
nic nie załatwisz w 
bankach, urzędach i 
instytucjach publicz-
nych
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W roku 2018 kontynuowana będzie 
nieodpłatna pomoc prawna dla miesz-
kańców gminy. Punkt obsługi prawnej 
mieści się w Boguchwale w Budynku 
Administracyjno-Biurowym, Plac Rynek 
2 (siedziba Miejskiego Centrum Kultury).

W związku z rozpoczętym okre-
sem jesienno-zimowym oraz se-
zonem grzewczym przypominamy  
o obowiązkach jakie ciążą na właści-
cielach i zarządcach w zakresie wła-
ściwego i bezpiecznego utrzymania 
obiektów i konieczności wykonywa-
nia na bieżąco niezbędnych napraw 
i przeglądów w celu uniknięcia za-
grożeń związanych z eksploatacją 
instalacji grzewczych.

Zadbaj o komin i instalacje grzewcze

Nieodpłatna pomoc prawna  
na terenie Gminy Boguchwała

• Porady prawne udzielane są w:
• poniedziałek - 14:00-18:10
• wtorek - 10:00-14:10
• środa - 14:00-18:10
• czwartek - 10:00-14:10
• piątek - 14:00-18:10

W dni ustawowo wolnych od pracy 
punkt będzie nieczynny.

Możliwość nieodpłatnego korzy-
stania z pomocy prawnej możliwa jest 
dzięki współpracy Gminy Boguchwała  
z powiatem rzeszowskim.

Jednocześnie informujemy, że Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszo-
wie będzie prowadził działania sprawdza-
jące i egzekwujące wykonanie okresowych 
kontroli stanu technicznego przewodów 
kominowych i instalacji gazowych i w ra-
zie stwierdzenia nieprawidłowości będzie 
prowadził postępowanie w celu skuteczne-
go wyegzekwowania przestrzegania przez 
właścicieli i zarządców przepisów Prawo 
budowlane.

UM, fot. commons.wikimedia.org
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W sobotę 18 listopada odbyły się wybo-
ry do Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. 
Zgromadzeni w sali wystawienniczej Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale se-
niorzy wybrali siedmiu przedstawicieli.

Celem działania Rady jest integracja, 
wspieranie i reprezentowanie środowiska 
seniorów poprzez współpracę z władzami 
gminy, przedstawianie propozycji zadań 
i działań na rzecz seniorów, wydawanie 
opinii i formułowanie wniosków służą-
cych rozwojowi działalności samorządu 
na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do 
aktów prawa miejscowego, wspieranie 
wszelkich form aktywności seniorów, 
działania na rzecz umacniania między-
pokoleniowych więzi społecznych oraz 

Seniorzy wybrali swoich przedstawicieli 
do Miejskiej Rady Seniorów

upowszechnianie wiedzy o potrzebach, 
prawach i możliwościach osób starszych.

Spotkanie rozpoczęło się od podsu-
mowania minionej kadencji zaprezento-
wanego przez Przewodniczącego Miej-
skiej Rady Seniorów I kadencji Józefa 
Tobiasza. W trakcie trzyletniej kadencji 
Miejska Rada Seniorów spotkała się na 
15 sesjach. Rada, w ramach wydzielonych  
z budżetu gminy środków, wsparła m.in. 
organizację spotkań seniorów, wycieczek, 
wyjazdów do kina i teatru. W wymienio-
nych inicjatywach uczestniczyło ponad 
3000 osób. Gratulacje oraz podziękowa-
nia za działalność Rady złożyli Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol oraz 

zastępca burmistrza Ewa Śliwa.
Uprawnionymi do kandydowania  

i do oddania głosu byli mieszkańcy, któ-
rzy ukończyli 60 lat, a swoich kandydatów 
mogły zgłaszać podmioty działające na 
rzecz osób starszych. W wyniku procedury 
do Miejskiej Rady Seniorów weszli:

 � Genowefa Bieda - zgłoszona przez Sto-
warzyszenie Emerytów i Rencistów 
„Aktywny Senior” Gminy Boguchwała, 
oddział w Mogielnicy,

 � Marta Błażej - zgłoszona przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Kielanówki,

 � Zofia Kaszuba - zgłoszona przez Stowa-
rzyszenie Kultury, Tradycji i Nowocze-
sności Wielu Pokoleń ze Zgłobnia,

 � Ewa Pączek - zgłoszona przez Stowa-
rzyszenia Ogrodowe Polskiego Związ-
ku, Rodzinne Ogrody Działkowe „Ba-
żant” w Boguchwale,

 � Zofia Rałowska - zgłoszona przez 
Uniwersytet «Aktywni Plus»,

 � Aleksandra Sikora - zgłoszona przez 
Stowarzyszenie Kobiet Kultura Razem 
z Tradycją z Niechobrza,

 � Władysław Kotowicz - zgłoszony przez 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Aktywny Senior” Gminy Boguchwała, 
oddział w Boguchwale.
Spotkanie zakończył koncert operet-

kowy sopranistki Sylwii Frączek i tenora 
Rafał Tomkiewicza.                        

   fot. UM
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Stefania i Jan Mac z Zarzecza ślubowali sobie miłość pond 65 lat temu. Od tego czasu ciągle 
są razem, wspierają się w trudach i dzielą radościami wspólnego, rodzinnego życia.

Gratulacje i podziękowanie za tak 
długi staż małżeński w imieniu Bur-
mistrza Boguchwały i całej wspólnoty 
samorządowej gminy, przekazali jubila-
tom Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota 
i Magdalena Byjoś - Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego.

Jubilaci poproszeni o podzielenie się 
receptą na tak długoletnie, wspólne ży-

Następnie wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Grunwaldu złożyli przedstawi-
ciele władz samorządowych - Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Dronka, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol 
oraz zastępca burmistrza Ewa Śliwa. 
Wiązankę złożyli także reprezentanci 
powiatu rzeszowskiego – starosta Józef 
Jodłowski oraz radny Rafał Białorucki. 
Nie zabrakło reprezentantów Miejskiej 

Obchody Narodowego  
Święta Niepodległości w Boguchwale
11 listopada świętowaliśmy 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości w naszej 
gminie odbyły dzień wcześniej i zostały zainaugurowane Mszą Św. w kościele parafialnym
w Boguchwale.

Rady Seniorów, Młodzie-
żowej Rady Miejskiej, 
przedszkolaków, uczniów 
gminnych placówek 
oświatowych, harcerzy 
oraz delegacji z partner-
skiego miasta Vranov nad 
Topl’ou na czele z prima-
torem Janem Raganem. 
Tegorocznemu złożeniu 
kwiatów towarzyszyli żoł-
nierze 21 Batalionu Dowo-
dzenia. Odczytany został 
Apel Pamięci, a żołnierze 

oddali salwę honorową.
Po przejściu na Rynek Miejski musz-

trę paradną zaprezentowała Orkiestra 
Wojskowa 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich. Publiczność zgromadzona  
w hali wystawienniczej wysłuchali in-
scenizacji artystycznej w wykonaniu 
młodzieży z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Boguchwale oraz pieśni patrio-
tycznych zaprezentowanych przez po-

łączone chóry Deo Gloria i Gaudium. 
Uroczystościom towarzyszyła wystawa 
Leopolda Gottlieba „Portrety Legioni-
stów”, a także pokaz sprzętu wojskowe-
go oraz prezentacja zbiorów GBP zwią-
zanych z wydarzeniami sprzed 99 lat.

Tegorocznym obchodom towarzy-
szyło także uroczyste odsłonięcie tablicy 
z nazwą ulicy Teodora Lubomirskiego. 
Tablica, które ulokowano na skwerze 
przy skrzyżowaniu w Boguchwale odsło-
nili: proboszcz parafii w Boguchwale ks. 
Mariusz Mik, burmistrz Wiesław Dronka, 
przewodniczący Wiesław Kąkol, starosta 
Józef Jodłowski, Jan Ragan i Imrich Ko-
nya ze słowackiego Vranova nad Topl’ou 
oraz przedstawicielka Fundacji Książąt 
Lubomirskich Agnieszka Goluch.

Organizatorami obchodów była Gmi-
na Boguchwała, Miejskie Centrum Kul-
tury w Boguchwale, Gminna Bibliotek 
Publiczna w Boguchwale oraz Liceum 
Ogólnokształcącego w Boguchwale.

UM

Pielęgnują swoją miłość codziennymi, 
drobnymi gestami ponad 65 lat

cie, zgodnie uważają, że trzeba pielęgno-
wać swoją miłość codziennymi, drobny-
mi gestami, widzieć przede wszystkim 
w swoim współmałżonku jego dobre 
strony i nade wszystko być gotowym  
i umieć sobie przebaczać.

Jubilatom jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy i życzymy zdrowia oraz wielu 
lat wspólnego, szczęśliwego życia.

UM
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Mogiły pomordowanych  
na „Ścieżkach” odnowione
W bieżącym roku Gmina Boguchwała wyremontowała kolejne dwie mogiły z okresu II woj-
ny światowej zlokalizowane na cmentarzu parafialnym w Zgłobniu.

Zbiorowe mogiły ofiar mordu na 
„Ścieżkach” otrzymały nowe płyty do-
stosowane wyglądem do sąsiednich 
mogił wojennych wyremontowanych  
w latach ubiegłych. W roku bieżący 
gmina wydatkowała na ten cel blisko  
15 000 zł, a dodatkowe środki w wyso-
kości 10 000 zł przekazane zostały przez 
Wojewodę Podkarpackiego.

18 lipca 1943 roku okupant hitlerow-
ski dokonał mordu ludności cywilnej  
w Woli Zgłobieńskiej na przysiółku „Ścież-
ki”. Zamordowano wówczas 42 osoby - 26 
mieszkańców Woli Zgłobieńskiej, jednego 
mieszkańca Zwięczycy oraz 15 niezidenty-
fikowanych osób, w tym 5 radzieckich jeń-
ców zbiegłych z obozu w Pustkowie.

Pacyfikacja była odwetem za dzia-
łania jakie były prowadzone przez od-
dział Gwardii Ludowej kpt. Józef Bieńko  
w maju i czerwcu 1943 roku. Oddział li-
czący 8 Polaków i 5 Rosjan dokonywał 
akcji sabotażowych i likwidacji konfi-
dentów. Na terenie wsi Wola Zgłobień-
ska, oprócz wymienionego oddziału, 
działała także komórka Armii Krajowej.

Pierwotnie wszyscy zamordowani 
zostali pochowani w mogile pod la-
sem. W 1944 roku zwłoki ekshumowano  
i przeniesiono na cmentarz parafial-
ny w Zgłobniu. Obecnie spoczywają  
w jednej mogile indywidualnej i czterech 
mogiłach zborowych. Upamiętniając te 
tragiczne wydarzenia, z inicjatywy lokal-

nej społeczności, w Woli Zgłobieńskiej, 
postawiono obelisk pod lasem oraz po-
mnik na przysiółku „Ścieżki”. Ponadto 
wydarzenia upamiętnia tablica pamiąt-
kowa na kościele parafialnym.

fot. UM

W Boguchwale w 1992 zaczęło się 
Coś, co odbiło swój ślad w życiu wielu 
osób. 25 lat temu, od pomysłu na estrad-
kę taneczną rozpoczęła się tu wspaniała 
historia KTT DŻET, który przez lata stał 
się czymś więcej, niż klubem tańca. Hi-
storia pełna nieprzespanych nocy - rado-
snych po sukcesach, długich i smutnych 
po upadkach; historia, w której każdy 
dzień jest inny i każdy ma znaczenie. 

25 lat Klubu Tańca Towarzyskiego 
„DŻET Rzeszów – Boguchwała”

To nie tylko pasmo sukcesów, mi-
strzowskich tytułów na turniejach, ale 
także wspaniałe występy w spektaklach  
i przedstawieniach w teatrze i filhar- 
monii.

25 lat to bardzo długi odcinek czasu. 
Rodzina Dżetu, nasze starsze i młodsze 
„dżeciaki”, stale się powiększa. Niektó-
rzy zostają tylko na chwilę, niektórzy na 
dłużej, inni jeszcze być może na zawsze. 

2 grudnia w Rzeszowie odbył sią Jubi-
leuszowy OTTT DŻET 2017 a na wieczor-
nej gali zebraliśmy grono tych, którzy 
byli i są częścią „dżetowej” rodziny. Ra-
zem świętowaliśmy piękny jubileusz, nie 
zabrakło w tym uroczystym dniu władz 
samorządowych wszystkich szczebli. 
Taniec i to, co z nim związane - to jest 
nasze życie, zawsze już będzie. Prezen-
tujemy zdjęcia - wzruszający zbiór chwil, 
jakim był wspólny wieczór, spotkania po 
latach, wzajemną pomoc i życzliwość, 
tort (!) i życzenia, zabawę i żarty, piękne 
pokazy starszych i młodszych tancerzy. 
Tacy jesteśmy i tak świętujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przez te 25 lat włożyli chociażby 
małą cegiełkę w rozwój naszej tanecz-
nej rodziny - wspaniałym tancerzom za 
emocje, które dzięki nim przeżywamy, 
ich rodzicom i przyjaciołom, bez których 
byśmy nie istnieli, władzom samorządo-
wym za stałe wsparcie naszych poczy-
nań, darczyńcom za ofiarność, całej eki-
pie, która przygotowywała ten jubileusz  
i wszystkim uczestnikom sobotniej gali za 
ich obecność, życzenia, kwiaty i prezenty. 

Zadanie współfinansowane ze środ-
ków budżetowych starostwa rzeszow-
skiego i gminy Boguchwała

Maria Dudek
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Robot PHOTON jest pierwszym na 
świecie interaktywnym robotem, który roz-
wija się razem z dzieckiem, uczy logiczne-
go myślenia, nowych technologii, podstaw 
programowania, szybkiego podejmowa-

Robot PHOTON w Mogielnicy

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów zakończone

Projekt edukacyjny „Bryły geometryczne w architekturze 
mojej gminy”

Jak ważna dla współczesnego młodego człowieka jest umiejętność programowania i ko-
dowania, nie trzeba nikogo przekonywać. W Szkole Podstawowej w Mogielnicy uczniowie 
mogą korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań.

nia decyzji, rozwijania pamięci. Zadaniem 
robota jest uczenie dzieci programowania 
poprzez mieszankę najnowszej technologii 
i storytellingu (sztuki świadomego budo-
wania relacji, poprzez oddziaływanie na 
wyobraźnię i emocje słuchacza za pomocą 
opowieści „z życia wziętych” i metafor).

Robot został zintegrowany ze smart-
phon’em, tabletem lub komputerem. 
Specjalnie przygotowana aplikacja sta-
wia przed użytkownikiem szereg zadań, 
związanych ze stopniowa? nauka? pro-
gramowania. Wyposażono go w senso-
ry, które pozwalają mu widzieć, słyszeć, 
odczuwać dotyk, odróżniać ciemność 

od światła, mierzyć odległość i nie tylko. 
Język programowania używany przez 
robota zainspirowały Scratch oraz Go-
ogle Blockly, dzięki czemu opanować 
mogą go nawet najmłodsi.

PHOTONA skonstruowali Polacy, ab-
solwenci Politechniki Białostockiej Mar-
cin Joka, Krzysztof Dziemiańczuk, Mi-
chał Bogucki i Maciej Kopczyński. Zakup 
robota był możliwy dzięki projektowi 
edukacyjnemu Myślę!-Działam!-Odkry-
wam!, który został sfinansowany przez 
fundację mPotęga.

źródło: Marzena Bardzik, autorka  
i koordynator projektu  

Myślę!-Działam!-Odkrywam!

W listopadzie zakończyły się warszta-
ty profilaktyczne dotyczące szkodliwości 
używek - dopalaczy, narkotyków i alkoho-
lu. Warsztaty skierowane były do uczniów, 
nauczycieli oraz rodziców i zostały prze-
prowadzone we wszystkich placówkach 
szkolnych z terenu gminy.

Celem warsztatów było przeciwdzia-
łanie podejmowaniu przez młodzież za-
chowań ryzykownych jakimi są sięganie 
po różnego rodzaju substancje psychoak-
tywne, w tym dopalacze. Uczniowie wraz  
z profilaktykiem pracowali nad fałszywy-
mi przekonaniami i stereotypami doty-
czącymi skutków tego typu zachowań. 
Warsztaty zostały wzbogacone także  
o elementy treningu kompetencji spo-
łecznych, które wzmocniły młodych ludzi  

w zakresie rozwoju ich umiejętności radze-
nia sobie z emocjami, komunikacji, aser-
tywności oraz rozwiązywania konfliktów. 

Zrealizowano również spotkania z ro-
dzicami, podczas których przedstawiono 
kluczowe zagadnienia związane z uza-
leżnieniami oraz możliwości podejmo-
wania działań przez rodziców, zarówno  
o charakterze profilaktycznym, jak i inter-
wencyjnym. Ponadto przeprowadzono 
spotkania dyskusyjne z wychowawcami, 
pedagogami i dyrektorami szkół.

Warsztaty zostały zrealizowane przez 
Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne 
SELF s.c. Tomasz Kobylański w ramach 
środków Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii w wysokości 
17 900 zł.  Ponadto w ramach współpracy 
zrealizowano zajęcia dla klas VII z zakresu 
profilaktyki uzależnień behawioralnych. 
Zajęcia odbywały się w ramach projek-
tu „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni  
w sieci – II edycja”, dzięki dofinansowaniu 
z Krajowego Biura Przeciwdziałania Nar-
komanii.

Od 11 września do 
22 grudnia 2017 roku 
uczniowie klas V-VII 
oraz III gimnazjum 
Szkoły Podstawowej 

im. gen. Stanisława Maczka w Bogu-
chwale biorą udział w IV edycji progra-
mu „mPotęga” organizowanego przez 
Fundację mBank. Hasłem przewodnim 
projektu są „Bryły geometryczne w ar-
chitekturze mojej gminy”.

Uczniowie spotykają się w ramach 
zajęć pozalekcyjnych. W październiku 
i listopadzie odwiedzili pobliskie miej-

scowości szukając brył geometrycznych, 
a następnie opisywali i nazywali je na 
zajęciach w szkole. Realizując projekt 
uczniowie tworzą blog, przygotowują 
wystawy, organizują warsztaty dla klas 
V z wykorzystaniem szkieletowych kon-
strukcji brył oraz organizują konkurs 
fotograficzny dla wszystkich uczniów 
szkół podstawowych Gminy Boguchwa-
ła. Uczestnictwo w projekcie wspiera 
rozwijanie kreatywnego i logicznego 
myślenia na podstawie zasad matema-
tycznych, a dodatkowo pozwala na po-
znawanie nowych zakątków Gminy Bo-

guchwała przez pryzmat matematyki. 
Zapraszamy na stronę projektu: https://
brylyboguchwala.blogspot.com

Koordynator i autor projektu: Urszula Kut
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Anglojęzyczne konkursy w Kielanówce  
i Mogielnicy

NAUKOBUS W KIELANÓWCE

28 listopada odbyła się III edycja 
Gminnego Konkursu z Języka Angiel-
skiego dla klas IV „The English Challen-
ge”. W konkursie wzięli udział reprezen-
tanci z sześciu szkół gminy Boguchwała: 
Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, Szko-
ły Podstawowej w Zgłobniu, Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale, Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu, Szko-
ły Podstawowej w Racławówce i Szkoły 
Podstawowej w Kielanówce.

Uczestnicy konkursu rozwiązując 
test leksykalno-gramatyczny na kom-
puterze wykazali wysoki poziom wiedzy 
językowej przekraczający materiał prze-
widziany w podstawie programowej.

Laureatami konkursu zostali:
 � I miejsce i główną nagrodę w postaci 
kuponu w wymiarze 30 godzin nauki 
języka na dowolnym poziomie za-
awansowania o wartości 450 zł otrzy-
mała Izabela Gubernat ze Zgłobnia

 � II miejsce i nagrodę w postaci kuponu 
w wymiarze 24 godzin nauki języka na 
dowolnym poziomie zaawansowania 

o wartości 360 zł otrzymał Tymoteusz 
Gubernat z Kielanówki

 � III miejsce i nagrodę w postaci kupo-
nu w wymiarze 16 godzin nauki języ-
ka na dowolnym poziomie zaawan-
sowania o wartości 240 zł otrzymała 
Aleksandra Pytlas z Boguchwały
Natomiast 5 grudnia w Szkole Pod-

stawowej im. Jana Pawła II w Mogielni-
cy odbył się II Gminny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej „Let’s sing in English”.  
W konkursie, który odbywał się w dwóch 
kategoriach, soliści i duety, udział wzięli 
uczniowie z sześciu szkół z Gminy Bogu-
chwała.

Radość, śpiew oraz praktyczne do-
skonalenie języka angielskiego. To 
wszystko można było zaobserwować 
podczas konkursu. Młodzi uczestnicy 
nadali nowy ton wykonywanym piosen-
kom, doskonale poradzili sobie z dobo-
rem repertuaru, niejednokrotnie trud-
nym słownictwem, a przede wszystkim z 
tremą przed występem publicznym.

Laureatami konkursu zostali:

Soliści:
 � I miejsce i główną nagrodę w postaci 
kuponu w wymiarze 30 godzin nauki 
języka na dowolnym poziomie za-
awansowania o wartości 450 zł otrzy-
mała Ilia Augustyn z SP Racławówka

 � II miejsce i nagrodę w postaci kuponu 
w wymiarze 20 godzin nauki języka na 
dowolnym poziomie zaawansowania 
o wartości 300 zł otrzymała Weronika 
Baran z SP Zgłobień

 � III miejsce i nagrodę w postaci po-
dwójnego biletu do kina o wartości 60 
zł otrzymała Natalia Baran z SP Wola 
Zgłobieńska
Duety:

 � I miejsce i główną nagrodę w postaci 
kuponu w wymiarze 30 godzin nauki 
języka na dowolnym poziomie za-
awansowania o wartości 450 zł otrzy-
mały Agata Pisarek oraz Anna Pisarek 
z SP Niechobrz nr 2

 � II miejsce i nagrodę w postaci kuponu 
w wymiarze 20 godzin nauki języka 
na dowolnym poziomie zaawansowa-
nia o wartości 300 zł otrzymały Anna 
Przerwanek oraz Milena Wojtyna z SP 
Lutoryż

 � III miejsce i nagrodę w postaci po-
dwójnego biletu do kina o wartości 
60 zł otrzymały Julia Konopka i Nata-
lia Warzocha z SP Mogielnica
Sponsorem nagród w konkursach 

było Centrum Edukacyjne w Rzeszowie.

W czwartek 7 grudnia w szkole pod-
stawowej w Kielanówce odbyła się wy-
stawa „Eksperymenty”/”Umysł przyła-
pany” pod okiem animatorów Centrum 
Nauki Kopernik z Warszawy. W tym dniu 
uczniowie mogli uczestniczyć w nauko-
wych zabawach i eksperymentach zor-
ganizowanych przez program Nauko-
bus. Poprzez łączenie nauki i zabawy 
animatorzy przeprowadzili doświad-
czenia z zakresu fizyki, chemii, biologii i 

informatyki. Dzieci mogły poznać tajniki 
ludzkiego organizmu, a także wykorzy-
stać matematykę oraz inne dziedziny 
wiedzy w praktyce. Wśród dostępnych 
eksponatów były: uwięziona piłka, trój-
wymiarowa układanka, oszukaj swój 
wzrok, szybkość reakcji, oszukaj swój 
słuch, polowanie na kropki i hulaj noga. 
Uczniowie otrzymali „Poradnik młodego 
naukowca” z przykładami eksperymen-
tów, które mogą przeprowadzić w domu.

GBP



W niedzielę 19 listopada w Nosówce odbyło się 
doroczne Spotkanie Seniorów połączone z otwar-
ciem Izby Tradycji.

Nowy lokal Izby Tradycji został przygotowany przy wspar-
ciu finansowym z budżetu gminy oraz współpracy pracowni-
ków kultury i społeczników. W ramach spotkania został także 
otwarty Klub Seniora „Sołtysówka” działający przy filii Lokal-
nego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. Inicjatorką 
obu przedsięwzięć była Stefania Buda, Zasłużony Obywatel 
Gminy Boguchwała i Ambasador Polszczyzny.

W niedzielnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowym na czele z Burmistrzem Boguchwały 
Wiesławem Dronką, zastępcą burmistrza Ewą Śliwą oraz rad-
ną Aliną Pociask, a także sołtys Stanisław Bębenek i dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Damian Drąg. Klucze gospo-
darzom przekazała pełniąca obowiązki dyrektora Lokalnego 
Ośrodka Kultury „Wspólnota” Barbara Jacek, a symboliczną 
wstęgę przeciął burmistrz Wiesław Dronka. Ogólna radość, gra-
tulacje, podziękowania, a również pamiątki i eksponaty były 
tylko dodatkiem do radości z finału tego społecznego dzieła.

Przyjęcie dla seniorów, które przygotowały członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w No-
sówce, zostało dodatkowo 
urozmaicone obrzędowym 
widowiskiem, muzyką i pie-
śniami zespołów Kalina z Lu-
toryża  i Nosowiany z Nosówki.

Źródło:  Stefania Buda, UM
fot.Zespół Kalina
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Sylwester  
w Boguchwale  
- zapowiedź

Izba Tradycji i Klub 
Seniora w Nosówce 
otwarte

Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinarne „Smaki Pokoleń 
w Kielanówce”

Burmistrz Boguchwały oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej zapraszają na imprezę sylwestrową na Rynku Miej-
skim w Boguchwale. Oprócz przywitania Nowego Roku 
tegoroczny Sylwester rozpocznie obchody 10-lecia odzy-
skania przez Boguchwałę praw miejskich.

Impreza na Rynku Miejskim rozpocznie się o godz. 
20:00. W szampański nastrój uczestników sylwestra wpro-
wadzi DJ. Następnie, o godz. 21:00, na scenie wystąpi Ma-
teusz Mijal. Gorącą atmosferę zapewni pełna temperamen-
tu, wokalistka muzyki tanecznej, Etna. Do północy czas na 
rynku będzie umilać zespół Kordian.

Nowy Rok przywitamy pokazem fajerwerków oraz ży-
czeniami złożonymi przez władze samorządowe Gminy 
Boguchwała. Noc sylwestrową zakończymy z DJ-em i ko-
lejną dawką hitów. Wśród atrakcji sylwestrowego wieczo-
ru nie zabraknie plenerowej gastronomii, ciepłego poczę-
stunku oraz symbolicznej lampki szampana.

Dodatkowo dla wszystkich chętnych, którzy chcą Nowy 
Rok przywitać na Rynku Miejskim, Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. zapewnia dwa 
specjalne autobusy, które będą kursować na trasie Nosów-
ka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz, Boguchwała 
Rynek oraz Zarzecze, Lutoryż, Mogielnica, Boguchwała 
Rynek.

Szczegóły: www.boguchwala.pl oraz www.facebook.com/
boguchwala.gmina 

Organizatorzy: Gmina Boguchwała, Miejskie Centrum 
Kultury, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni 
i Tańca Kompanija.

Podczas spotkania seniorów w Kielanówce 25 listopada 
podsumowano także odbywające się na przełomie paździer-
nika i listopada Międzypokoleniowe Warsztaty Kulinarne 
„Smaki Pokoleń”. W warsztatach brało udział 50 mieszkanek 
Kielanówki w różnym wieku. Raz w tygodniu spotykały się na 
wspólnym gotowaniu. Zdobywały nowe umiejętności, prze-

kazywały wiedzę kulinarną i wymieniały się 
doświadczeniami. Organizatorem spotkań 
było „Stowarzyszenie Kultury Tradycji i No-
woczesności Wielu Pokoleń” w Zgłobniu w 
ramach realizacji zadania publicznego Gmi-
ny Boguchwała.

UM; fot. LOK „Wspólnota”
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Dni Seniora w Gminie Boguchwała - 
podsumowanie

Festiwal „Bez książki nie idę”  
w Boguchwale

W niedzielne popołudnie 3 grudnia 
2017 roku w sali wystawienniczej na Rynku 
Miejskim w Boguchwale, po raz pierwszy 
odbył się Festiwal Literacki „Bez książki nie 
idę…”, będący podsumowaniem projektu 
DIL (Dziecięce Igraszki Literackie). 

Podczas tego niezwykłego wydarze-
nia miały miejsce spotkania autorskie 
z aż czterema pisarzami.  Działalność 
Festiwalowego Saloniku Literackiego 
zapoczątkowało wystąpienie Krzyszto-
fa Nowakowskiego - podróżnika, który 
wprowadził zgromadzonych w zimowy 
nastrój opowieścią o swoich wypra-
wach psim zaprzęgiem. 

Następnie pogodą ducha zarażał pu-
bliczność bajkopisarz Wiesław Drabik, 
którego twórczość skierowana jest do 
najmłodszych czytelników i to oni właśnie 
słuchali jego prezentacji z największym 
zaciekawieniem. Uwagę wszystkich do-
rosłych przyciągną żywą, gawędziarską 
opowieścią kolejny podróżnik - Krzysztof 
Petek, który odbył wiele wypraw w poszu-
kiwaniu miejsc, gdzie nie dotarła cywili-
zacja i zwrócił uwagę zgromadzonych na 
różnice kulturowe, jakie tam zaobserwo-
wał. Podróżnik wprowadził na festiwalo-

wa scenę swojego mistrza, Jacka Pałkie-
wicza, odkrywcę źródła Amazonki, który 
następnie podjął temat egzotycznych kra-
in i ekstremalnych sytuacji, jakich w nich 
doświadczył.

Każdy z pisarzy poświęcił wiele czasu 
indywidualnym spotkaniom z czytelni-
kami, dzięki czemu każdy uczestnik fe-
stiwalu mógł zadać ulubionemu autoro-
wi pytanie, lub zdobyć jego autograf na 
zakupionej w promocyjnej cenie książce. 
Swoją specjalną ofertę prezentowały 
liczne wydawnictwa, a przy stoisku or-
ganizatora – Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Boguchwale moż-
na było otrzymać 
bezpłatną książkę z 
Exlibrisem Św. Miko-
łaja. Sam Mikołaj był 
również na Festiwalu 
obecny, obdarowywał 
uczestników słodycza-
mi i zachęcał dzieci do 
aktywności literackiej 
przez głośne czytanie 
wierszy na festiwalo-
wej scenie.

Wszystkim występom towarzyszyły 
atrakcje dla dzieci – oprócz kącika za-
baw, miedzy innymi warsztaty plastycz-
ne z Surenem Vardanianem czy zabawy 
animacyjne z Fundacją „Być Blisko”.

Publiczność przybywająca na sali 
wystawienniczej bardzo chętnie uczest-
niczyła w zaproponowanych przez orga-
nizatorów aktywnościach, co uczyniło 
Festiwal Literacki radosnym i pełnym 
pozytywnej energii wydarzeniem. 

Paulina Piechowicz

organizowanych przez Lokalny Ośrodek 
Kultury „Wspólnota” Dzień Seniora. Nie 
zabrakło poczęstunku, występu Zespo-
łu Jubilatki oraz życzeń przekazanych 
przez zastępcę burmistrza Ewę Śliwę. 

Podobne spotkania seniorów odby-
ły się także w Domach Ludowych w Woli 
Zgłobieńskiej, Racławówce, Nosówce 
oraz w Zgłobniu, gdzie zgromadzeni 
obejrzeli występy chóru Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Cantilena” oraz dzieci 
ze świetlicy w Zgłobniu. 

W Ośrodku Kultury w Kielanówce od-
było się ostatnie z serii spotkań seniorów 
organizowanych przez Lokalny Ośrodek 
Kultury „Wspólnota”. W Dniu Seniora 
wzięli udział także przedstawiciele władz 
samorządowych gminy - zastępca burmi-
strza Jerzy Opaliński oraz radny Ryszard 
Liput. Dla zebranej publiczności wystąpił 
Zespół „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej.

Źródło: LOK Wspólnota;  
fot. UM, LOK Wspólnota

Jesień to czas seniorów - to właśnie w październiku i listopadzie obchodzimy m.in. Między-
narodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Seniora, czy Ogólnopolski Dzień Seniora.

15 października w Domu Ludowym 
w Racławówce odbył się pierwszy z serii 
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24 października, w bibliotece w Mo-
gielnicy odbyło się spotkanie autorskie 
z Magdaleną Witkiewicz, jedną z najpo-
pularniejszych polskich autorek litera-
tury kobiecej. Na spotkaniu opowiadała 
nie tylko o książkach, ale i o sobie. Czy-
telnicy mieli okazję poznać bliżej pisar-
kę, której powieści poprawiają nastrój  
i zawsze dobrze się kończą. Wzruszają, 
są pełne ciepła i miłości. Dziękujemy 
Pani Magdaleno za niezwykłe spotkanie.

Pod koniec października biblioteka 
dzięki projektowi „Przemiany w Regio-
nie”- RITA Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności, którego operatorem 
jest Fundacja Edukacja dla Demokracji 
zorganizowała spotkanie p.n. „Wspo-
mnienia Armeńskie”. Dzięki finansowe-
mu wsparciu mogliśmy zaprosić pisarkę 
Magdalenę Zimny-Louis oraz rodowite-
go Ormianina Surena Vardaniana, ilu-
stratora książek. Uczestnicy spotkania 
mieli okazję poznać Panią Magdalenę, 
która w ciekawy sposób opowiadała  
o swojej podróży do Armenii, kraju który 
zauroczył ją i stał się źródłem inspiracji do 
napisania powieści „Zaginione”. Z cieka-
wością wsłuchaliśmy się również w słowa 
Pana Surena, dla którego Armenia jest 
bliskim i zawsze miło wspominanym kra-
jem z dzieciństwa. Spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa p.n. „Pocztówka z Armenii”, 
która odsłoniła ciekawe miejsca tego kra-
ju. Na koniec uczestnicy spotkania mogli 
zasmakować tradycyjnych ormiańskich 

Jesienny maraton autorski
Jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale i jej filiach obfitowała w liczne wie-
czory poświęcone literaturze z udziałem autorów lubianych przez czytelników książek.

dań. Poprzez organizację wydarzenia 
chcieliśmy zainteresować mieszkańców 
Gminy Boguchwała historią, tradycją  
i kulturą Armenii, jak również zachęcić do 
podróżowania po tak pięknym kraju.

Piękny i pełen wartości jest świat bo-
haterów Marcina Pałasza – copywritera  
z zawodu, a pisarza – z upodobania. 
Przekonać się o tym mogli osobiście 
młodzi czytelnicy Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Boguchwale, którzy 
10 listopada 2017 roku spotkali się  
w Rezydencji Literackiej Boguchwały ze 
swoim ulubionym autorem. W dorobku 
literackim pisarza jest blisko 30 książek. 
Każda z nich – to beletrystyczna „pereł-
ka”, doceniana nie tylko przez młodych 
czytelników, ale również przez krytyków 
literackich. Książki Marcina Pałasza były 
wielokrotnie nominowane do prestiżo-
wych nagród, ale sam autor najbardziej 
ceni sobie Nagrodę Literacką im. Korne-
la Makuszyńskiego, którą w 2013 roku 
otrzymał za „Sposób na Elfa”. Elf – to 
bohater, któremu autor dedykowała aż 6 
powieści, a prywatnie – wspaniały psiak, 
z którym Marcin Pałasz nie lubi się roz-
stawać. Młodzi czytelnicy z otwartością 
pytali Marcina Pałasza o jego warsztat pi-
sarski, źródła inspiracji, ulubione książki  
i plany wydawnicze. Bo przecież „wszyst-
ko zaczyna się od marzeń”, a stąd do 
wspaniałej lektury tylko jeden krok.

13 listopada Rezydencja Literacka 
w Boguchwale gościła Wojciecha Ja-

gielskiego – cenionego reportera, kore-
spondenta wojennego, pisarza, laureata 
wielu prestiżowych nagród.

Jeżdżąc przez 20 lat po świecie, Woj-
ciech Jagielski obserwował i relacjo-
nował konflikty zbrojne m.in. w Afgani-
stanie, Czeczeni i Gruzji. Ten etap życia 
naszego gościa wzbudził największe za-
interesowanie wśród uczestników spo-
tkania. Odpowiadając na liczne pytania 
padające od publiczności, opowiadał jak 
wyglądała praca korespondenta wojenne-
go. Z różnych względów Wojciech Jagielski 
musiał zamknąć ten rozdział i rozpocząć 
nowy, efektem czego są książki jego au-
torstwa, jak najbardziej godne polecenia,  
w których porusza problematykę konflik-
tów zbrojnych Afryki, Azji Środkowej, Kau-
kazu i Zakaukazia. Po zakończonym spo-
tkaniu można było zakupić książki i zdobyć 
pamiątkowy autograf. Spotkanie odbyło 
się w ramach programu Dyskusyjnego 
Klubu Książki.

Źródło i fot. GBP

Dni Seniora w Gminie Boguchwała - 
podsumowanie
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Podsumowanie  
piłkarskiej jesieni

18 i 19 listopada piłkarze z terenu 
gminy rozegrali ostatnie ligowe spotka-
nia w 2017 roku. Zwycięstwem zakoń-
czyła się runda jesienna w wykonaniu 
piłkarzy Izolatora. Drużyna z Boguchwa-
ły spędzi zimę na 5 miejscu w tabeli ze 
stratą 8 punktów do lidera z Sieniawy 
oraz Polonii Przemyśl, które zgromadziły 
na swoim koncie po 40 punktów. „Izola-
cja” odniosła 10 zwycięstw, dwukrotnie 
remisowała i pięć razy uległa rywalom. 

W klasie okręgowej Jedność uplaso-
wała się na 7 miejscu (7 zwycięstw, 2 re-
misy, 6 porażek) z 17 punktami straty do 
pierwszej Korony Rzeszów. Grom i Iskra 
rundę jesienną zakończyły na miejscach 
w drugiej części tabeli klasy A. Grom  

z 4 zwycięstwami, 2 remisami i 6 poraż-
kami zajął 11 miejsce. Iskra uplasowała 
się na przedostatniej pozycji z 3 zwycię-
stwami, 2 remisami i 8 porażkami. 

Wiosną o awans do Klasy A będzie 
walczyć drużyna Novi, która zakończyła 
rundę na 3 miejscu z 6 punktami straty 
do lidera z Borku Starego (6 zwycięstw, 
1 remis, 2 porażki). Przedostatnie miej-
sce zajął Płomyk, któremu nie udało się 
odnieść zwycięstwa, a na swoim koncie 
zanotował 3 remisy i 7 porażek.

Działalność wszystkich klubów spor-
towych z terenu gminy, w tym udział  
w rozgrywkach, została wsparta dotacja-
mi z budżetu gminy. W 2017 roku Gmina 
Boguchwała przekazała 445 000 zł.



 „A TU ŚWIĘTA!” - KOLĘDY NA BOGUchwałę 
- płyta w podarunku

BUEN CAMINO – czyli DOBREJ DROGI                   
„A TU ŚWIĘTA”  –  KOLĘDY NA BOGUchwałę  
1. Godnie Święta  – Czesław Drąg / Dlaczego 

Dzisiaj – harmonijka ustna Edward Czeluśniak
2. To już pora na Wilijo – sł.W.Chotomska/muz. 

Z. Preisner
3. Dzisiaj w Betlejem – sł./muz. tardycyjne
4. Mizerna Cicha – sł./muz. tradycyjne
5. Dnia jednego – sł./muz. Tradycyjne
6. Jak Ci tam w tym Niebie sł./muz. L. Janerka
7. Jezusa  narodzonego sł./muz. tradycyjne
8. Pójdźmy wszyscy – sł./muz. tradycyjne/za-

śpiew Zakopower
9. Gdy Śliczna Panna – sł./muz. tradycyjne 
10. Z narodzenia Pana – sł./muz. tradycyjne
11. Ej Maluśki – sł./muz. tradycyjne
12. Skrzypi wóz – sł./muz. tradycyjne
13. Przybieżeli do Betlejem – sł./muz. tradycyjne
14. Lulajże Jezuniu – sł./muz. tradycyjne
15. Północ już była – sł./muz. tradycyjne
16. Gwiazdeczka – sł./muz. tradycyjne
17. Mędrcy świata Monarchowie – sł./muz. 

tradycyjne/zaśpiew Zakopower

BUEN CAMINO:
Marcin Czeluśniak – kontrabas
Zbigniew Stojek – wokal, akordeon, melodyka
Andrzej Mozgała – wokal, cymbały, fujarki
Jerzy Czeluśniak – wokal, ukulele, gitara, cajon
GOŚĆINNIE:
Urszula Mozgała – skrzypce, Dominika Kindrat 
– wokal, Ewelina Płodzień – wokal, Stanisław 
Domarski – saksofony, flet, Dariusz Tobiasz – obój, 
Edward Czeluśniak – harmonijka ustna
Wprowadzenie, narracja – Czesław Drąg
Praca plastyczna na okładce  
wyk. Renata Kądziołka – WTZ w Zgłobniu
Projekt okładki – Martyna Czeluśniak
Fotografie – Szymon  Hendzel
Produkcja, aranżacje, realizacja nagrań – Jerzy 
Czeluśniak Studio Nagrań SPAART w Boguchwale 
2017

BUEN CAMINO czyli DOBREJ DROGI to zespół muzyczny z Boguchwały, który powstał w 2016 roku. Nazwa „Buen Camino” to  pozdrowienie  na szla-
ku św. Jakuba, który prowadzi do Santiago De Compostela. Trzon zespołu Buen Camino stanowią : Marcin Czeluśniak - uczeń PWSM w Rzeszowie  
w klasie kontrabasu, basista zespołu ZPiT „Lubenka”, Zbigniew Stojek-muzyk, akordeonista, pedagog, aranżer, założyciel m.in. zespołów Zibi Band, 
Presto czy Chóru Vox Clamantis, Andrzej Mozgała - kompozytor, dyrygent, pedagog, cymbalista, saksofonista m.in. komba jazzowego braci Golców, 
Jerzy Czeluśniak – właściciel Studia Nagrań SPAART w Boguchwale, aranżer, muzyk zespołów Ratatam, Manitou  i Holon tribiut ToTo projekt. Materiał 
prezentowany na płycie pt. „ A TU ŚWIĘTA” czyli Kolędy na BOGUchwałę został zrealizowany w Studiu Nagrań SPAART w 2017 roku. Do wspólne-
go nagrywania i kolędowania zespół zaprosił gości, którzy swoimi dżwiękami i charyzmą okrasili całość materiału: Dominika Kindrat – instruktor, 
wokalistka m.in. Bosa Nova Quartet, Tomasz Strężalski Quartet, Klimat, Ewelina Płodzień – wokalistka m.in. zespołu Holon tribiut ToTo projekt, 
Urszula Mozgała – teoretyk muzyki, pedagog, skrzypaczka -  Stanisław Domarski – pedagog, saksofonista i flecista jazzowy m.in. Moment Evolution, 
Novo Group,The End, WueN, Dariusz Tobiasz- pedagog, oboista Filharmonii Podkarpackiej, Edward Czeluśniak – tato Jerzego i dziadziu Marcina, 
miłośnik muzyki. W całość zebrał i okrasił swoim głosem i słowem Czesław Drąg - posiadacz największej w Polsce kolekcji wydań epopei narodowej 
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, konferansjer ambitnych imprez kulturalno – rekreacyjnych, juror wielu konkursów, przeglądów  folklorystycz-
nych w całym regionie. Laureat nagrody im. Franciszka Kotuli - 1 stopnia. Produkcja, aranżacje, realizacja nagrań – Jerzy Czeluśniak. Praca plastyczna  
na okładce i krążku wykonana przez uczestniczkę Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu – Renatę Kądziołkę. Projekt okładki – Martyna Czeluśniak. 
Foto – Szymon Hendzel. 



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

marża od

1,8%

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

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

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

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

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

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

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

 Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

Kredyt


