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21 listopada 
wybory samorządowe
Po wielu zakrętach historii demokratyczny samorząd terytorialny 

przywrócono w 1990 roku. 8 marca Sejm uchwalił Ustawę o samorządzie gmin-
nym, a 27 maja ustawa ta weszła w życie, przy okazji pierwszych 

w powojennej historii Polski całkowicie wolnych wyborów 
do władz lokalnych. Wspomniana ustawa, to do dzisiaj podstawowy 

akt prawny, który określa organizację i organy, przedmiot działalności 
i kompetencje, a także prawną formę działania gmin w Polsce. 

Powstanie samorządu terytorialnego w 1990 r. wyzwoliło niezwykłą energię, 
przedsiębiorczość oraz aktywność wielu ludzi. Hasło „nie wystarczy sam rząd potrzeb-
ny jest samorząd” odzwierciedlało nadzieję i optymizm, wyzwalało kreatywność.

Samodzielne działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym spowo-
dowały znaczące zainteresowanie władz lokalnych inwestowaniem w rozwój lokalny 
niezależnie od zaspokajania bieżących potrzeb. Podejmowano inwestycje, których 
skala zmieniała oblicze cywilizacyjne wielu polskich gmin. 

Liczne inwestycje w infrastrukturę gminną, stanowiły potwierdzenie, że prze-
kazanie inicjatywy władzom lokalnym umożliwiło efektywniejsze gospodarowanie 
fi nansami gminnymi oraz zaspokajanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań lokalnych spo-
łeczności. Potwierdziło, że samorządy zyskując osobowość prawną i prawo do dys-
ponowania własnym majątkiem uzyskały większy dostęp do kredytów. Tym samym 
zmniejszyła się możliwość bezpośredniego oddziaływania centralnych władz pań-
stwowych na ich działania.

W kolejnych latach doszło do szeregu zmian, które przyczyniły się do ewolucji 
ustrojowej samorządu terytorialnego, a których celem było poszerzenie zadań samo-
rządu. Dotyczy to np. ugruntowania pozycji wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
oraz pozostałych członków zarządu, fi nansowania gmin , gospodarki komunalnej czy 
też ochrony porządku publicznego na terenie gminy.

Przełomowe znaczenie w procesie poszerzania kompetencji samorządu teryto-
rialnego miało uchwalenie przez Sejm 5 czerwca 1998 r. dwóch ustaw: o samorządzie 
powiatowym i o samorządzie województwa. W ten sposób samorząd terytorialny zy-
skał dwie kolejne struktury decyzyjno-organizacyjne, powiat i województwo.

Doświadczenia gmin wykazały, że wykonywanie przez samorząd terytorialny 
części zadań publicznych sprzyja zwiększeniu efektywności zarządzania i wprowa-
dzaniu innowacyjności. Pobudza do poszukiwania rozwiązań dla realizowania zadań 
wykraczających poza dotychczasowe formy i sposoby działania. 

Z punktu widzenia dalszego rozwoju samorządu, ważnym wydaje się zintensyfi -
kowanie działań w celu permanentnego podnoszenia ich konkurencyjności na płasz-
czyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i coraz częściej europejskiej. Konkurencyjność 
na poziomie samorządów utożsamia się ze zdolnością zachęcania do zwrócenia po-
zytywnej uwagi na konkretną gminę czy obszar charakteryzujący się atrakcyjnością  
szeroko pojętych zasobów.

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że reforma samorządowa odniosła suk-
ces. Sukces związany przede wszystkim z aktywizacją społeczności lokalnych, które 
zyskały prawo do samodzielnego kształtowania polityki na rzecz rozwoju gmin. Po-
nadto, istotnym skutkiem wprowadzenia gminnego samorządu terytorialnego, jest 
uwiarygodnienie władzy publicznej, ponieważ tam gdzie społeczności lokalne są zdol-
ne do wyłonienia rzeczywistych liderów, relacje 
między władzą a obywatelami oparte mogą być 
na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnej pomocy. 

W niedzielę 21 listopada czekają nas ko-
lejne demokratyczne wybory do władz samo-
rządowych. Na terenie naszej Gminy będziemy 
wybierali burmistrza, radnych gminnych, rad-
nych powiatowych oraz radnych do sejmiku wo-
jewództwa. To od mądrości wyborców zależeć 
będzie, kto przez następne cztery lata będzie rzą-
dził sprawami gminy, powiatu i województwa. 
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Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
tekstów, a także opatrywania ich własnymi tytułami.

Aby oddać głos należy udać się do lokalu 
wyborczego Wszystkie lokale otwarte będą w 
godzinach 8-22.  Zgodnie z art. 62 ust.1 Kon-
stytucji RP prawo głosu w wyborach samo-
rządowych ma każdy obywatel Polski, który 
najpóźniej w ich dniu ukończył 18 lat. Żeby 
móc zagłosować, trzeba mieć przy sobie dowód 

tożsamości. Osoby niepełnosprawne oraz wy-
borcy powyżej 75. roku życia mają możliwość 
zagłosowania poprzez pełnomocnika. 

W gminie Boguchwała prawo wyborcze 
posiada 14 200 osób spośród 18 517 mieszkań-
ców. 

Wybory do rady Miejskiej W 
boguchWale

Radni do Rady Miejskiej w Boguchwale są 
wybierani w okręgach wyborczych bezpośred-
nio spośród zgłoszonych kandydatów. Gmina 
Boguchwała została podzielona na 9 okręgów 
wyborczych z których łącznie zostanie wybra-
nych 15 radnych.

O wyborze na radnego rozstrzyga liczba 

ważnie oddanych głosów. Wygrywa ten kandy-
dat na radnego, który w swoim okręgu wybor-
czym zdobył najwięcej głosów. 

Wyborca głosuje na określonych kandyda-
tów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony 
obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu 
radnych jest wybieranych w danym okręgu wy-
borczym. Wyborca może głosować na określo-
nych kandydatów bez względu na to, na jakich 
listach nazwiska ich są umieszczone. Wyborca 
może głosować na mniejszą liczbę kandyda-
tów. 

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie 
do głosowania postawiono znak „x” w kratce z 
lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów 
niż radnych jest wybieranych lub nie postawio-
no znaku „x” w kratce z lewej strony obok na-
zwiska żadnego kandydata.

Wybory do rady PoWiatu

Rada Powiatu w Rzeszowie składa się z 29 
radnych. W naszym okręgu nr 5 obejmującym 
teren gminy Boguchwała będziemy wybierali 4 
radnych. Są oni wybierani bezpośrednio spo-
śród zgłoszonych kandydatów, zaznaczyć nale-
ży, że  w  wyborach do rady powiatu na jednego 
kandydata wyborca może oddać tylko jeden 
głos. Istotą jest, że o wyborze radnego powiatu 
rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na 
poszczególne listy a podziału mandatów doko-
nuje się proporcjonalnie do łącznej liczby gło-

sów oddanych na te listy. Pod warunkiem, że na 
listę oddano co najmniej 5% głosów .

Wybory na burMistrza

Za wybranego na burmistrza uważa się 
tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał 
więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Je-
żeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów, czternastego 
dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza 
się ponowne głosowanie. W ponownym gło-
sowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu 
otrzymali największą liczbę ważnie oddanych 
głosów.

Wyborca głosuje stawiając znak „X” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z 
kandydatów na burmistrza. 

Wybory do sejMiku 
WojeWództWa

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
składa się z 33 radnych, którzy będą wybierani 
w 5 okręgach. Gmina Boguchwała leży w okrę-
gu nr 1 obejmującym miasto Rzeszów, powiat 
rzeszowski, powiat łańcucki, powiat leżajski. W 
okręgu numer 1 zostanie wybranych 7 radnych 
spośród 96 kandydatów są wśród nich także 
mieszkańcy naszej gminy.

Jak będziemy głosować?
Sposób głosowania i warunki ważności 

głosu w nadchodzących wyborach określa 
ordynacja wyborcza do rad gmin,  rad po-

wiatów i sejmików województw 
(Ustawa z 16 lipca 1998 roku z późniejszymi 

zmianami) oraz ustawa z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta. 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA 

BOGUCHWAŁY
z dnia 29 września 2010 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 
r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. 03.159.15479 ze zmianami) 
podaję się do publicznej wiadomości informację o nume-
rach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie 
przeprowadzone głosowanie w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 
dzień 21 listopada 2010 roku.

lokale Wyborcze będą czynne 
W godzinach 

od 8.00 do 22.00
      

     Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka



okręg Wyborczy nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Biały Józef  (lat 58) Boguchwała
2. Pizło Marian (lat 56) Boguchwała 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY BOGUCHWAŁA
1. Filip Kazimierz Ignacy (lat 70) Boguchwała
2. Kowalski Piotr (lat 28) Boguchwała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Kiczek Marek Stanisław (lat 38) Boguchwała
2. Hajduk Andrzej (lat 41) Boguchwała
3. Kulasa Andrzej Stanisław (lat 43) Boguchwała
4. Lassota Antoni Kazimierz (lat 57) Boguchwała
5. Guz Krzysztof Jacek (lat 26) Boguchwała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Roman Janina (lat 59) Boguchwała
2. Zielińska Elżbieta Anna (lat 57) Boguchwała
3. Husar Stanisław (lat 59) Boguchwała
4. Opaliński Jerzy Wojciech (lat 52) Boguchwała
5. Pilecki Andrzej Paweł (lat 42) Boguchwała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE
1. Sułek Kazimierz (lat 65) Boguchwała

okręg Wyborczy nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Lasota Janusz (lat 49) Zarzecze
2. Mysakowec Aleksander (lat 32) Lutoryż

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Drążek Wiesław Stanisław (lat 49) Zarzecze
2. Nawrot Jan (lat 65) Lutoryż

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Baran Adam (lat 52) Lutoryż

okręg Wyborczy nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Mirowski Ryszard (lat 56) Mogielnica

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Godek Rafał Mateusz (lat 23) Mogielnica

okręg Wyborczy nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Sikora Wojciech Jan (lat 58) Niechobrz
2. Nalepa Damian Kamil (lat 23) Niechobrz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Czech Zofia Janina (lat 53) Niechobrz
2. Kurc Zbigniew Michał (lat 67) Niechobrz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.  Jarosz Krzysztof (lat 25) Niechobrz

okręg Wyborczy nr 5

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Sendecki Józef Edmund (lat 55) Wola Zgłobieńska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Dziedzic Bogdan Stanisław (lat 41) Woal Zgłobieńska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Baran Katarzyna Zofia ( lat 27) Wola Zgłobieńska

okręg Wyborczy nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Cioch Dawid Michał (lat 26) Zgłobień

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Kalandyk Tadeusz (lat 64) Zgłobień

okręg Wyborczy nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Pociask Alina Anna (lat 52) Nosówka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Cisek Marek Józef (lat 50) Nosówka

okręg Wyborczy nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Kalandyk Tadeusz Franciszek (lat 53) Racławówka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Maciej Stanisław Teofil (lat 72) Racławówka

okręg Wyborczy nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Liput Ryszard Antoni (lat 43) Kielanówka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
1. Mazur Lilianna Zofia (lat 48) Kielanówka

KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
1. Korszla Maksym Piotr (lat 26) Racławówka
2. Kalandyk Kinga Agnieszka (lat 24) Racławówka
3. Kalandyk Władysław (lat 61) Racławówka

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Wetula Adam Andrzej (lat 64) Boguchwała
2. Klimczak Piotr Jan (lat 33) Boguchwała
3. Opalińska Kazimiera (lat 58) Boguchwała
4. Kwasek Wiesław (lat 51) Zgłobień
5. Owczarska Helena Wiktoria (lat 65) Kielanówka
6. Kopacz Stanisław Bogusław (lat 54) Lutoryż

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Rałowski Józef Jan (lat 61) Niechobrz
2. Janda Marek Jacek (lat 56) Niechobrz
3. Chmiel Adam Zbigniew (lat 47) Mogielnica
4. Ciebiera Tadeusz Stanisław (lat 58) Zgłobień
5. Mindziak Marek Edward (lat 47) Nosówka
6. Baran Józef Antoni (lat 60) Wola Zgłobieńska
7. Haba Adam (lat 64) Boguchwała
8. Kowalski Zbigniew (lat 59) Lutoryż

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. Kalandyk Zbigniew Franciszek (lat 57) Niechobrz
2. Kot Małgorzata Agata (lat 38) Racławówka
3. Starzec Zenon (lat 41) Jasionka
4. Zamorski Wojciech Michał (lat 41) Boguchwała
5. Chmiel Andrzej Piotr (lat 28) Wola Zgłobieńska
6. Kalandyk Wojciech (lat 40) Boguchwała

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BOGUCHWAŁA
Dronka Wiesław Henryk (lat 50 ) 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA BOGUCHWAŁA
Kuźniar - Jabłczyńska  Barbara Anna (lat 57) 
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KANdydAci NA rAdNych rAdy 
MiEjsKiEj W BOguchWAlE

KANdydAci NA BurMisTrzA 

KANdydAci NA rAdNych rAdy 
POWiATu W rzEszOWiE 



Szanowni Państwo,
Mieszkańcy gminy Boguchwała

Przez osiem lat służby na stanowisku pełnym wyzwań, odpowie-
dzialności i zobowiązań względem każdego mieszkańca gminy 

Boguchwała, miałem przyjemność i honor reprezentowania 
wspólnych interesów samorządu. Dziś, u schyłku 

piątej kadencji samorządu i powierzonej mi przez Państwa 
po raz drugi funkcji gospodarza Gminy, podejmuję próbę 

podsumowania czterech ostatnich lat 
z 20-letniej historii wolnego samorządu. 

Uważam, że kończąca się właśnie kadencja była dla samorzą-
du niespotykanym w najnowszej historii gminy wyzwaniem. Zło-
żyło się na to wiele czynników, między innymi ważne wydarzenia 
w obszarze administracyjnym - odłączenie od Gminy Boguchwała 
w 2008 roku Zwięczycy, przywrócenie Boguchwale po 236 latach 
praw miejskich oraz ciągłe odpieranie zapędów władz sąsiednie-
go Rzeszowa, które podjęły próbę likwidacji Gminy Boguchwała 
poprzez włączenie jej w całości w granice miasta oraz późniejszą, 
również nieudaną, próbę aneksji dwóch sołectw - Racławówki i 
Kielanówki. 

W obszarze gospodarczym i ekonomicznym również musieli-
śmy się zmierzyć z nie lada wyzwaniami. To głównie na czas ostat-
niej kadencji przypadły największe z dotychczasowych możliwości 
wykorzystania wsparcia finansowego pochodzącego spoza budżetu 
gminy. Wszelkiego rodzaju programy pomocowe, zarówno unijne, 
jak i krajowe wymagały jednak każdorazowo zaangażowania wła-
snych pieniędzy oraz wykwalifikowanych kadr. Gmina wymagała i 
wciąż wymaga niezwykle sprawnego zarządzania, by w okoliczno-
ściach drastycznego spadku dochodów własnych (spowodowanych 
odłączeniem Zwięczycy i światowym kryzysem gospodarczym) 
móc realizować ambitne plany, chroniąc się jednocześnie przed za-
ciąganiem kredytów i pożyczek ponad bezpieczny poziom. 

Zmagając się z wszystkimi trudnościami wypracowaliśmy jed-
nak liczne sukcesy. Za oszczędności w administracji i skuteczność w 
pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej zostaliśmy zauważeni i 
wyróżnieni przez ważne ogólnopolskie sondaże o charakterze eko-
nomiczno-gospodarczym. Przez cztery lata zrealizowaliśmy łącznie 
24 duże projekty m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej. 
Koniec kadencji nie oznacza dla nas końca potrzeb mieszkańców i 
dlatego aktywnie pracujemy nad kolejnymi wnioskami o dotacje.

W przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia i przekazania 
dotacji, realizacją zajmie się już kolejny, wybrany przez Państwa w 
listopadowych wyborach samorząd.

W obliczu kryzysu, z którym boryka się cała Polska, oczywi-
ście nie bez utrudnień, lecz konsekwentnie realizowaliśmy Strategię 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy. Jednym z głównych 
jej założeń jest zrównoważony i dynamiczny rozwój wszystkich 
miejscowości gminy. 

ludziE są NAjWAŻNiEjsi

Dlatego powierzone mi stanowisko Burmistrza traktuję jako 
służbę mieszkańcom - obecnym i przyszłym.

W gminie Boguchwała żyje się coraz lepiej. Dowodem na to 
jest stały napływ nowych mieszkańców. Szczególną opieką objęliśmy 
dzieci i młodzież szkolną. Dzięki dotacjom unijnym i rządowym 
znacznie wzbogaciliśmy program zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 
utworzyliśmy sieć nowoczesnych pracowni komputerowych, po to, 
by naszym dzieciom stworzyć takie warunki rozwoju, jakimi mogą 
pochwalić się ich rówieśnicy w dużych ośrodkach miejskich.

Z powodzeniem od kilku lat realizujemy program dożywiania 
dzieci z najuboższych rodzin oraz rozwijamy system stypendiów 
socjalnych i promujących najzdolniejszą młodzież. Wspieramy or-
ganizacje pozarządowe, działalność kulturalną, Ochotnicze Straże 
Pożarne oraz kluby sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, które promują aktywność fizyczną wśród młodzieży. Szkoły 
stopniowo wyposażamy w nowoczesne kompleksy syntetycznych 
boisk, obszerne sale gimnastyczne oraz place zabaw. Nie zapomi-
namy o najmłodszych. To dla nich poszerzyliśmy znacznie ofertę 
przedszkola w Boguchwale oraz utworzyliśmy sześć nowych punk-
tów przedszkolnych, co sprawia, że gmina Boguchwała dziś może 
poszczycić się liczbą miejsc w przedszkolach, która w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca daleko przewyższa średnią w kraju.

W bieżącym roku uruchomiliśmy w Boguchwale pierwszą w 
gminie szkołę ponadgimnazjalną. Mamy ambicję, by nasze liceum 
było liczącym się w regionie, a wysoki poziom nauczania ułatwił 
młodzieży późniejszą edukację na uczelniach wyższych.

Zainicjowana w tym roku działalność 32-osobowej Młodzie-
żowej Rady Gminy ma na celu zwiększenie aktywności młodych 

ludzi oraz upowszechnianie wśród nich idei samorządowej. Człon-
kowie Rady zostali wybrani spośród swoich rówieśników podczas 
wyborów we wszystkich miejscowościach i stanowią ważną grupę 
doradczą dla Rady Miejskiej w sprawach dotyczących młodzieży.

OTOczENiE się zMiENiA

Niestety dziesiątków lat zaniedbań i zacofania cywilizacyjnego 
PRL-u nie sposób nadrobić nawet na przestrzeni dwudziestu lat. 
Już dziś mamy drogi, których nie musimy się wstydzić, choć mam 
świadomość, że w tej materii zawsze będzie dużo do zrobienia. Przez 
kilkanaście lat budowaliśmy wodociągi i kanalizację. Te potężne 
pod względem kosztów i logistyki inwestycje są już na ukończeniu. 
Podjęliśmy próbę budowy własnej oczyszczalni ścieków, niestety, 
zaprzepaszczoną przez działania MPWiK Rzeszów. Dbając o bez-
pieczeństwo pieszych, projektujemy i sukcesywnie tworzymy w na-
szych miejscowościach bezpieczne chodniki, czy to przy drogach 
gminnych, czy wspierając w ich budowie samorząd powiatowy, w 
przypadku dróg powiatowych.

W ostatnich latach zmodernizowaliśmy lub rozpoczęliśmy 
modernizację szeregu obiektów publicznych: szkół, przyszkol-
nych placów zabaw, domów kultury, stadionów, wspieramy prace 
renowacyjne w zabytkowych świątyniach. Odrestaurowaliśmy też 
większość, charakterystycznych dla naszego podkarpackiego pej-
zażu, kapliczek przydrożnych. Dla poprawy bezpieczeństwa ciągle 
rozbudowujemy oświetlenie uliczne na obszarze całej gminy.

Jako samorząd stwarzamy impuls do rozwoju w naszej gmi-
nie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. W tym celu 
uchwaliliśmy sprzyjające plany zagospodarowania przestrzennego, 
a także powołaliśmy spółkę Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go z kapitałem gminnym, której celem jest budowa nowoczesnych 
budynków wielorodzinnych z tanimi mieszkaniami. Dzięki wspar-
ciu samorządu już tej jesieni rozpocznie się budowa pierwszego z 
bloków w Boguchwale. Ponieważ potrzeby mieszkańców w tym 
względzie są duże, planujemy dalszą rozbudowę zasobu mieszka-
niowego gminy. 

NiE zAWszE KOńczyłO się suKcEsEM

Jeżeli miałbym wymienić największe porażki ostatniego cztero-
lecia, to w pierwszej kolejności wymieniłbym odłączenie Zwięczycy 
od gminy Boguchwała. Straciliśmy część terytorium, ale i drugą co 
do liczebności społeczność. 

Kolejna ważna, nie zakończona pomyślnie sprawa, to budowa 
uniezależniającej nas od monopolu MPWiK własnej oczyszczalni 
ścieków. Na ten cel pozyskaliśmy nawet dotację unijną w wysokości 
10 mln zł. Po niespodziewanych odwołaniach MPWiK, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego odstąpił od podpisania ostatecznej 
umowy na dotację. Pieniądze przepadły. 

Nie udało się też przejęcie od Agencji Nieruchomości Rol-
nych cennych dla Boguchwały terenów tzw. Stawiska. W miejscu 
dawnych ogródków działkowych PODR-u chcieliśmy stworzyć 
mieszkańcom tereny wypoczynkowe i rekreacyjne oraz obiekty 
sportowe. W ostatniej chwili ANR wycofała się z wcześniejszych 
ustaleń i zapewnień o przekazaniu terenu. Zamiast potrzebnego 
parku, miejsce to wciąż jest zaniedbaną łąką.

Kryzys gospodarczy, który jeszcze się nie skończył, a który 
już odcisnął swoje piętno na budżetach wszystkich gmin w Polsce 
i nam pokrzyżował wiele planów. Z powodu drastycznego spad-
ku dochodów gminy musieliśmy ograniczyć szereg planowanych 
przedsięwzięć, między innymi rozpoczęcie budowy krytej pływalni 
w Boguchwale.

NAszE MiAsTO BOguchWAłA

Ta miejscowość od dawna zasługiwała na to, by dołączyć do 
grona polskich miast. Od samego początku inicjatywie przywróce-
nia praw miejskich przyświecał jeden cel, by dać tej miejscowości 
szansę na wykorzystanie drzemiącego w niej potencjału. Wierzy-
liśmy, że Boguchwała może się zmienić i zostać silną stolicą gmi-
ny, a przy tym jej godną wizytówką. Dziś mamy potwierdzenie, że 
kierunek naszych działań był właściwy, choć na duże zmiany trzeba 
czasu. To miasto wyraźnie zmienia się na lepsze i z każdym rokiem 
będziecie Państwo to odczuwać. Dla tych, którzy z powodu braku 
typowego placu miejskiego - rynku, od początku podważali miejski 
charakter Boguchwały, mam dobrą wiadomość - Boguchwała bę-
dzie miała swój rynek i to w samym centrum. 

Trwa już pierwszy etap modernizacji basenów kąpielowych, 
który obejmuje budowę kompleksu nowoczesnych boisk synte-
tycznych „ORLIK”. Wiosną przyszłego roku na basenach zostanie 
zainstalowanych 200 kolektorów cieczowych o łącznej powierzchni 
czynnej 364 m2, które pomogą obniżyć koszty funkcjonowania pły-
walni, a do tego pozwolą w sposób innowacyjny ogrzewać wodę w 
basenach. Same niecki basenowe też czeka przebudowa.

Oczywiście nie wszystkie zmiany, jakie zachodzą w Bogu-
chwale można zauważyć gołym okiem. Nie da się z pewnością jesz-
cze zobaczyć, powstającej przy współpracy z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym, strefy ekonomicznej na WISŁOCZYSKU, ale 
można już częściowo przejechać nową drogą, która będzie łączyć 
obszar strefy z drogą krajową. Chcemy na te tereny sprowadzić ze-
wnętrzny kapitał, dzięki któremu powstaną nowe zakłady pracy.

Boguchwała z każdym dniem będzie zdobywać coraz silniejszą 
pozycję wśród miast Podkarpacia, aż zupełnie zniknie z ludzkiej 
świadomości jako wieś „przerobiona na miasto”. Wielokrotnie dało 
się przecież słyszeć tego rodzaju ironiczne nazewnictwo w kontek-
ście naszych ambicji i starań o lepsze jutro dla wszystkich mieszkań-
ców tego pięknego i obiecującego miasteczka. 

zrOBiliśMy TO WsPólNiE

Żadna gmina nie jest jednoosobową jednostką i dlatego ja, jako 
Burmistrz, nie mogę przypisywać sobie efektów czterech lat ciężkiej 
pracy samorządu. Jest nas 18,5 tys. osób, którym należą się słowa 
uznania za to, że tworzyliśmy wspólnotę, która choć bywało różnie 
i nie zawsze tak, jak chcieliśmy, nie poddawała się, konsekwentnie 
realizując wspólny cel - jeszcze lepsze jutro. Podziękowania należą 
się Państwu, wszystkim Mieszkańcom, za rozwijanie idei samorząd-
ności poprzez aktywny udział w wyborach, zebraniach wiejskich 
i rady osiedla Boguchwała, za uczestnictwo w organizowanych w 
ważnych momentach konsultacjach społecznych, za Państwa rady, 
uwagi i sugestie. Podziękowania należą się Radnym Rady Miejskiej, 
którzy przez cztery lata reprezentowali Państwa interesy na qu-
orum Rady, wielokrotnie podejmując strategiczne decyzje. Słowa 
wdzięczności przekazuję też Sołtysom i Przewodniczącemu Rady 
Osiedla Boguchwała, za ciągły, bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami oraz inspirowanie w imieniu Państwa potrzebnych działań. 
Dziękuję za nieocenioną pracę i poświęcenie Radnym Sołeckim i 
Osiedla Boguchwała. Dzięki Państwa działaniom w bezpośredniej 
współpracy z mieszkańcami zawsze wiedzieliśmy o najpilniejszych 
potrzebach w poszczególnych miejscowościach. 

Aby po czterech latach intensywnej pracy wyrazić podzięko-
wanie wszystkim niezliczonym dziś osobom, z którymi w tym cza-
sie miałem przyjemność współpracować, pozwolę sobie na jeszcze 
jedno, adresowane do każdego, kogo nie wymieniłem - Dziękuję!

AKTyWNOść i WsPółdziAłANiE TO Klucz dO suKcEsu

… i o to, jako kończący kadencję gospodarz gminy Boguchwała 
serdecznie Państwa proszę. Przed nami wybory, w których wyłoni-
cie Państwo swoje przedstawicielstwo w organach gminy, powiatu 
i województwa na kolejne lata. Aby ten ważny wybór nie okazał się 
przypadkowym, zachęcam Państwa do szczególnie licznego uczest-
nictwa w tym najważniejszym akcie demokratycznym. To Państwo 
zbudujecie zespół, z którym wspólnie stworzycie kolejne cztery lata 
Waszej przyszłości.

Wiesław Dronka
Burmistrz Boguchwały
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Podczas kadencji 2006-2010 Rady Miejskiej w Boguchwale nastąpiły dwie zmiany 
w jej składzie: Radny Kazimierz Opaliński zastąpił zmarłego tragicznie ś.p. Władysława 
Borsuka. Radny Andrzej Pilecki zastąpił Piotra Klimczaka, który objął funkcję zastępcy 
Burmistrza. 

Miasto Boguchwała 
Wetula Adam   Przewodniczący Zarządu Osiedla Boguchwała

sołtysi:  
Fąfara Maria Kielanówka
Nawrot Jan  Lutoryż 
Mirowski Ryszard  Mogielnica
Lantenszleger Agata  Niechobrz
Gubernat Grzegorz  Nosówka
Bednarski Piotr  Racławówka
Kowalski Antoni  Zarzecze 
Lis Jan   Zgłobień
Baran Józef  Wola Zgłobieńska 

Piotr Bednarski zastąpił w 2010 roku zmarłą ś.p. Joannę Chudzicką.

Piąta kadencja Rady Miejskiej 
w Boguchwale

Odbyło się 60 sesji (do dnia 26 sierpnia br.) w tym 2 sesje uroczyste
 - z okazji nadania praw miejskich Boguchwale oraz 

z okazji dwudziestolecia funkcjonowania samorządu.

Rada podjęła 650 uchwał regulujących m.in. sprawy budżetu i gospo-
darki finansowej oraz sprzedaży i zakupu nieruchomości gminy. Podczas se-
sji przyjęto plany odnowy miejscowości, a jedną z ważniejszych uchwał było 
powołanie szkoły średniej w Boguchwale. 

W wyniku uzyskania statusu miasta przez Boguchwałę od 1 stycznia 
2008 roku radę gminy zastąpiono radą miejską, a wójta - burmistrzem, na-
tomiast sołtysa - przewodniczącym zarządu osiedla.

W tej kadencji, z powodu włączenia sołectwa Zwięczyca do miasta 
Rzeszowa i zmiany granic gminy, zmniejszyła się liczba radnych o trzech. Z 
21 radnych pozostało 18. Tym samym również zmieniły się składy komisji. 

Władze gminy:
Burmistrz – Wiesław Dronka
Zastępca Burmistrza – Piotr Klimczak
Sekretarz – Adam Kalandyk
Skarbnik – Agnieszka Guzek

Samorząd Gminy Boguchwała V kadencji
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Skład Rady Miejskiej

Sołtysi w gminie

V kadencja Rady Gminy powoli przechodzi do historii. 
Była to kadencja, która zapisze się w dziejach samorządu wieloma 

ważnymi działaniami i osiągnięciami. Po wielu latach starań 
i zabiegów stolica gminy odzyskała prawa miejskie 

i coraz dynamiczniej następują procesy 
urbanizacyjne. Rada Gminy przekształciła się w Radę Miejską. 

W czasie czteroletniej pracy samorządu za najważniejsze zadanie 
uznaliśmy poprawę stanu dróg i infrastruktury drogowej. Udało nam 
się przeznaczyć zdecydowanie więcej pieniędzy  na te cele, co pozwo-
liło na wielu drogach wykonać nawierzchnię asfaltową. Rozpoczęliśmy 
program budowy chodników przy najbardziej ruchliwych trasach. Do 
podniesienia bezpieczeństwa przyczyniła się również rozbudowa sie-
ci oświetleń ulicznych i wydłużenie czasu ich użytkowania. Jednakże 
potrzeby w tym zakresie są tak duże, że działania powinny być jeszcze 
kontynuowane. W dalszym ciągu realizowano bardzo kosztowną inwe-
stycję, jaką jest kanalizacja w całej gminie i do jej zakończenia został już 
niewielki zakres. 

WAŻNA EduKAcjA
Drugim ważnym zadaniem władz gminnych było podnoszenie 

jakości usług oświatowych. Uniknięto niepokojów społecznych, które 
często powstają przy likwidacji placówek oświatowych. Mimo trudno-
ści finansowych, utrzymaliśmy wszystkie szkoły i dołożyliśmy starań, 
aby kształciły w nowoczesnych standardach, z dobrą bazą dydaktyczną. 
Za bardzo ważny uznaliśmy też rozwój sieci placówek przedszkolnych. 
Utworzono pięć nowych przedszkoli i rozbudowano już istniejące. Aby 

usprawnić ich działania powołano stowarzyszenie oświatowe. Histo-
rycznym wydarzeniem i ukoronowaniem wieloletnich zabiegów jest 
powołanie w Boguchwale liceum ogólnokształcącego, które ma aspi-
racje, by kształcić młodzież na bardzo wysokim poziomie. Staraliśmy 
się wspierać kulturę fizyczną, rekreację, sport. Wybudowano lodowisko, 
dwa boiska ze sztucznej trawy, trzecie i największe - w Boguchwale - jest 
na ukończeniu. Modernizowaliśmy boiska sportowe, a w Niechobrzu 
powstaje Gminne Centrum Sportu. 

dlA MiEszKAńcóW i iNWEsTOróW
Wiele starań dołożyliśmy do tego, by nasze miejscowości wyglądały 

ładnie i czysto. Remontowano i odnawiano obiekty oraz place gminne. 
Pozyskano w centrum Boguchwały tereny, które przekształcane są w 
prawdziwy, miejski rynek z zabytkowym spichlerzem, w którym będzie 
się mieścić nowoczesna biblioteka i centrum kultury. 

Czyniono wiele starań i zabiegów, aby gmina Boguchwała stała się 
terenem interesującym dla inwestorów. Efektem tych działań jest po-
wołanie specjalnej strefy ekonomicznej. Przez ostatnie lata nasza gmina 
szybko się rozwija i poprawiają się warunki bytowe mieszkańców. Staje 
się atrakcyjnym terenem do zamieszkania. Powstaje wiele nowych do-
mów i osiedli z zabudową wielorodzinną. 

Dynamiczny rozwój będzie stawiał przed samorządem coraz 
to nowe wyzwania, którym będzie musiał sprostać. Na zakończenie 
chciałbym podziękować radnym, sołtysom, radom sołeckim, przedsta-
wicielom wszystkich organizacji społecznych z terenu gminy oraz tym 
wszystkim osobom, które wspierały działania samorządu i przyczyniły 
się do rozkwitu naszej gminy.  

rada Miejska:
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogdan Dziedzic Wola Zgłobieńska
Wiceprzewodniczący: 
Zbigniew Chmiel Niechobrz
Jerzy Opaliński Boguchwała

radni:
Józef Biały  Boguchwała
Kazimierz Filip Boguchwała
Andrzej Pilecki Boguchwała
Kazimierz Opaliński Boguchwała
Elżbieta Zielińska Boguchwała
Ryszard Liput Kielanówka
Helena Owczarska Kielanówka
Jan Nawrot Lutoryż
Ryszard Mirowski Mogielnica
Zbigniew Kurc Niechobrz
Alina Pociask Nosówka
Stanisław Maciej Racławówka
Józef Sendecki Wola Zgłobieńska
Tadeusz Kalandyk Zgłobień
Wiesław Kwasek Zgłobień

Bogdan Dziedzic
Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale



rankingu samorządów 2010

Gmina Boguchwała znalazła się na 21 miej-
scu w kraju wśród 903 samorządów miejskich 
i miejsko-wiejskich w Rankingu samorządów 
2010 przygotowanym przez „Rzeczpospolitą” 
i jednocześnie zajęła najwyższą lokatę wśród 
podkarpackich samorządów. Celem rankingu 
jest „uhonorowanie samorządów, które najbar-
dziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia 
mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu 
reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa fi-
nansowego”. Warto podkreślić, że w pierwszej 
setce gmin tego prestiżowego rankingu zna-
lazło się tylko 7 samorządów z województwa 
podkarpackiego. Druga po boguchwalskim 
samorządzie gmina Jasło z województwa pod-
karpackiego znalazła się na 47 miejscu 

rankingu samorządów 2009

W 2009 roku w tym samym co opisany 
wyżej rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Bo-
guchwała znalazła się na 39 pozycji. Jednocze-
śnie zajęła 5. miejsce jako jedna z najbardziej 
innowacyjnych gmin wiejskich w Polsce.

Najtańszy urząd
Urząd Miejski w Boguchwale zajął IV 

miejsce w rankingu najniższych wydatków 
bieżących na administrację przeliczonych na 
jednego mieszkańca w kategorii małe miasta 
powyżej 15 tys. mieszkańców w roku 2008. 
Ranking opublikowało Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota”.

Najlepsi w pozyskiwaniu 
unijnych dotacji

Gmina Boguchwała zajęła III miejsce (po 
Rzeszowie i Mielcu) w rankingu samorządów, 
które najaktywniej starają się o fundusze z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wó-
jewództwa Podkarpackiego. Ponadto zajęła 
I miejsce pod względem wartości projektów 
złożonych do Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Rankingi opublikowało w 2009 
roku czasopismo „Fundusze Europejskie”.

regionalnego Programu Operacyjnego Wóje-
wództwa Podkarpackiego 
- dofinansowanie w mln zł

1. Rzeszów  42,14
2. Mielec  18,31
3. Boguchwała  17,91
4. Krosno  14,03
5. Żyraków  11,8
6. Lesko  11,7
7. Jeżowe  10
8. Bojanów  10
9. Frysztak  10

Programu Operacyjnego Kapitał ludzki
Wartość projektów w zł

1. gmina Boguchwała 1,46 mln zł
2. Gmina Niebylec 1,39 mln zł
3. Gmina Wiśniowa 1,23 mln zł

Najlepsi 
w zarządzaniu 

finansami

Rozmowa z Piotrem Klimczakiem, 
zastępcą burmistrza Boguchwały.

- W ogólnopolskim rankingu samorządów „Rzecz-
pospolitej” 2010 w kategorii gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich gmina Boguchwała zajęła 21 miejsce 
w Polsce i była jednocześnie najlepiej ocenianym sa-
morządem w województwie podkarpackim. Czym 
wyróżnia się boguchwalski samorząd spośród 903 
samorządów ocenianych w tym rankingu?

- Ten ranking, jak napisano w przyznanym nam 
wyróżnieniu, miał na celu „uhonorowanie samorzą-
dów, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie 
jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym za-
chowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa 
finansowego”. Bezsprzecznie gmina Boguchwała w 
ostatnich latach rozwija się, o czym świadczy syste-
matyczna poprawa wskaźników społecznych i gospo-
darczych. To, co nas wyróżnia na tle innych gmin, to 
dynamika tych procesów rozwojowych, mówiąc pro-
ściej - rozwijamy się szybciej niż inne gminy. Autorzy 
tego rankingu brali pod uwagę sposób zarządzania 
finansami gminy w latach 2006-2009, aktywność in-
westycyjną gminy oraz dane dotyczące np. wyników 
testu szóstoklasistów i gimnazjalistów, liczby nowych 
podmiotów gospodarczych działających na terenie 
gminy, więc bez wątpienia była to bardzo komplek-
sowa ocena naszego samorządu. Dlatego uzyskany 
wynik tym bardziej cieszy.

- Co decyduje o tym, że gmina Boguchwała rozwi-
ja się szybciej niż inne samorządy w województwie 
podkarpackim?

- Mamy korzystne położenie, nasze sołectwa leżą 
na przedmieściach stolicy województwa. Pozytywnie 
należy ocenić też rozwojowe uwarunkowania spo-
łeczne, gospodarcze i kulturowe. Gmina Boguchwa-
ła to miejsce z dużymi możliwościami, można więc 
postawić na bardzo ambitną strategię rozwoju i taka 
strategia jest realizowana. Jej celem jest zapewnienie 
wszechstronnego, wielofunkcyjnego, zrównoważo-
nego i trwałego rozwoju całej gminy. Budowanie ko-
rzystnego klimatu dla rozwoju firm, pozyskiwanie in-
westorów, którzy będą chcieli zlokalizować na terenie 
gminy nowe zakłady. Wszystko zaś służy podniesieniu 
standardu życia i zamieszkiwania w gminie, jej obec-
nym i przyszłym mieszkańcom. Ważnym zadaniem 
jest też wspieranie rozwoju aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Jasno sprecyzowane i realne do 
osiągnięcia cele, klimat współpracy a nie wrogości w 
Radzie Miejskiej, w Radach Sołeckich w odniesieniu 
do inicjatyw i działań burmistrza, sprawnie zarządza-

Trzeba mieć program i skutecznie go realizować
ny urząd oraz myślenie perspektywiczne to 
moim zdaniem recepta na rozwój.

- Jakie problemy rozwojowe stoją przed 
gminą Boguchwała? Co roku przecież 
Prezydent oraz Rada Miasta Rzeszowa wy-
stępuje z wnioskiem o włączenie kolejnych 
sołectw do Rzeszowa, a utrata sołectw ro-
dzi przecież określone konsekwencje.

- Problem ekspansji terytorialnej Rze-
szowa i włączanie kolejnych sołectw to kwe-
stia bardzo złożona. Wynika głównie z braku 
odpowiednich przepisów prawa w Polsce, 
regulujących kwestie relacji między władza-
mi dużego miasta a sąsiednimi samorząda-
mi, dotyczących rozwiązywania problemów 
przekraczających granice poszczególnych 
gmin. Takich problemów nie ma w innych 
krajach europejskich. Na przykład w stolicy 
Belgii i Unii Europejskiej - Brukseli, która 
jest miastem na prawach gminy, mieszka 
148 tys. mieszkańców. To dużo mniej niż w 
Rzeszowie. Ale w całej aglomeracji bruksel-
skiej, składającej się z 19 autonomicznych, 
wysoce zurbanizowanych gmin mieszka po-
nad 1mln mieszkańców. Nikt z władz miasta 
Bruksela nie myśli o włączaniu sąsiednich 
samorządów. Próby uchwalenia w Polsce 
tego typu prawa już kilkakrotnie kończyły 
się na niczym. Pojawia się pytanie, komu to 
może służyć? Patrząc na efekty wcześniej-
szych poszerzeń granic miasta Rzeszowa, 
można stwierdzić, że włączanie okolicznych 
sołectw do miasta Rzeszowa ma na celu je-
dynie poprawę kondycji budżetu miasta po-
przez wzrost liczby podatników, stworzenie 
ułatwień dla deweloperów w pozyskaniu 
tanich gruntów pod budowę bloków, często 
w ramach istniejącej już zabudowy jednoro-
dzinnej (przykład Białej czy Miłocina) oraz 
poprawę wskaźników społeczno-gospodar-
czych, pozwalającą na zaistnienie miasta w 
ogólnopolskich rankingach. Jednak utrata 
sołectw ma katastrofalne skutki dla gmin. 
W przypadku włączenia Zwięczycy do 
Rzeszowa była to utrata przez gminę Bo-
guchwała ważnej infrastruktury gminnej 
służącej nie tylko mieszkańcom tego sołec-
twa, ale mającej charakter ogólno gminny. 
Naruszony został spójny układ osadniczy 
i przestrzenny oparty na silnych więziach 
społecznych, gospodarczych i kulturowych. 
Powstał cały szereg problemów związanych 
na przykład z właściwym wykonywaniem 
zadań publicznych na dotychczasowym po-
ziomie. Zostały bowiem naruszone zasady i 
podstawy ekonomiczne realizowanej gmin-
nej polityki, która służyła wyrównywaniu 
dysproporcji rozwojowych między sołec-
twami i równomiernemu ich nasycania in-
frastrukturą gminną, niezależnie od udziału 
w tworzeniu dochodów gminnych.

- Są też problemy dotyczące współpracy 
między gminą Boguchwała a samorządem 
rzeszowskim w takich sprawach jak odbiór 
ścieków, komunikacja, czy przyjmowanie 
dzieci do rzeszowskich przedszkoli i szkół. 
Skąd one się biorą?

- Te problemy są celowo generowane 
przez sąsiedni samorząd. Zamiast współ-
pracy obecne władze Rzeszowa koncentrują 
się na wymuszaniu na okolicznych samorzą-
dach, a w szczególności mieszkańcach gmin 
i sołectw, które mają być włączane w granice 

miasta Rzeszowa, poparcia dla tych inicja-
tyw za pomocą praktyk monopolistycznych 
miejskich przedsiębiorstw (np. zawyżania 
cen odbioru ścieków, ograniczanie limitów 
zrzutu ścieków do miejskiej oczyszczalni 
ścieków przy jednoczesnym torpedowaniu 
inicjatywy budowy własnej oczyszczalni, 
jak to było w przypadku naszej gminy, sto-
sowania monopolistycznych praktyk w 
komunikacji miejskiej) a następnie obie-
cywania usług komunalnych na wyższym 
jakościowo poziomie i niższym cenowo 
niż dotychczas robiły to gminy. Do takich 
działań należy też tworzenie fikcyjnych, 
społecznych komitetów poparcia na rzecz 
włączenia danej miejscowości, czy gminy do 
Rzeszowa. Osobom tworzącym te komitety 
i członkom ich rodzin oferuje się intratne 
posady w miejskich urzędach i spółkach 
komunalnych. Takie działania moralnie 
wątpliwe „zabijają” więc możliwości racjo-
nalnej współpracy, a jednocześnie dzielą 
naszą gminną społeczność na przeciwników 
i zwolenników wchłonięcia poszczególnych 
sołectw czy całej gminy do Rzeszowa. Ta-
kich problemów nie ma we współpracy z 
innymi samorządami, z którymi wspólnie 
aplikujemy o środki unijne, rozwiązujemy 
np. problemy transportu międzygminnego 
w ramach Międzygminnej Komunikacji 
Samochodowej i wspólnie prowadzimy cały 
szereg różnych działań. Myślę, że zmiana 
„polityki aneksji” na „politykę współpracy” 
ze strony obecnych władz Rzeszowa byłaby 
dużo bardziej efektywna społecznie i gospo-
darczo.

- Jakie powinny być główne kierunki roz-
woju gminy Boguchwała?

- Biorąc pod uwagę te wszystkie sprawy, 
o których już powiedziałem, najistotniejszą 
rzeczą jest zachowanie integralności prze-
strzennej gminy Boguchwała. Jako miesz-
kaniec gminy Boguchwała nie chciałbym, 
aby w przyszłości o sprawach mojej małej 
ojczyzny decydowali radni z blokowisk Ba-
ranówki, czy Nowego Miasta. Rzeszów, jak 
każde miasto, jest bogaty bogactwem swych 
przedmieść, a nie dzielnic peryferyjnych. 
Dla dalszego rozwoju gminy Boguchwała 
niezbędne jest też podniesienie poziomu 
dochodowości mieszkańców i przedsię-
biorców. Wyższe pensje mieszkańców to 
również większe wpływy do wspólnego 
budżetu gminnego, a tym samym, przy do-
brym zarządzaniu, to lepsze drogi, lepsza 
infrastruktura, wyższa jakość usług komu-
nalnych, lepiej wyposażone szkoły, domy 
kultury i wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Stąd konieczne jest tworzenie warunków 
dla rozwoju firm, ściąganie inwestorów, 
którzy będą chcieli na terenie gminy budo-
wać nowe zakłady i tworzyć miejsca pracy. 
Więc cieszą takie działania jak utworzenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 
„Wisłoczyska” w Boguchwale i przygoto-
wywanie atrakcyjnych terenów nawet dla 
zagranicznych inwestorów. Drugim waż-
nym działaniem jest podnoszenie poziomu 
nauczania zaczynając już od przedszkoli. 
Wysoki poziom nauczania, łatwy dostęp do 
szkół i przedszkoli dla młodych obywateli 
naszej gminy to najlepszy kapitał dla przy-
szłego rozwoju gminy Boguchwała. 
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Gminne finanse

Agnieszka Guzek, 
Skarbnik Gminy Boguchwała

Jak pokazał ranking „Rzeczpospolitej”, Boguchwała jest gminą, która dba o bezpieczeństwo finansów najlepiej 
w całym województwie podkarpackim. W 2007 r. dochody naszego budżetu wyniosły ponad 39 mln zł, 

rok 2010 planujemy zamknąć dochód kwotą ponad 48 mln zł. Ten duży wzrost zawdzięczamy dotacjom zdobytym 
na realizowane przez gminę inwestycje. 

Gmina posiada dochody bieżące i ma-
jątkowe. Te pierwsze pochodzą głównie z 
podatków, subwencji i dotacji państwowych. 
Te drugie - to głównie fundusze, jakie udaje 
nam się pozyskać z różnych programów na in-
westycje. Dochody bieżące stopniowo rosną, 
mimo że z budżetu państwa otrzymujemy co-
raz mniej. W tym roku będzie to kwota o 1,5 
mln zł niższa niż cztery lata temu. Jeśli chodzi 
o dochody majątkowe to w 2010 r. wyniosą 
one prawie 12 mln zł i są to głównie dotacje 
na inwestycje z projektów unijnych. 

Unia Europejska daje pieniądze pod 
warunkiem, że gmina dołoży też do danej in-
westycji z własnego budżetu. Na największe 
projekty gmina zabezpiecza własne środki, ale 
musi też posiłkować się kredytami. Mimo to 
zadłużenie gminy jest na bardzo bezpiecznym 
poziomie i wynosi ok. 22 proc. W tym roku 
chcemy również wyemitować obligacje na 
kwotę 6 mln zł, by móc realizować największe 
unijne projekty.

W ramach inwestycji największe wydatki 
dotyczą budowy i modernizacji dróg. W ostat-
nich latach to one są priorytetem. Cały czas są 
też realizowane inwestycje związane z oświatą 

- do najdroższych należała budowa sali gim-
nastycznej przy szkole w Kielanówce. Sporo 
pieniędzy przeznaczamy na sport, realizując w 
tym roku dwa duże projekty: boisko „Orlik” 
oraz centrum sportowe w Niechobrzu. 

Chociaż w ostatnich czterech latach 
udział wydatków inwestycyjnych w budżecie 
rośnie, jego większą część nadal pochłaniają 
wydatki bieżące. Gmina musi realizować 
bowiem wiele zadań z zakresu edukacji, in-
frastruktury, pomocy społecznej i innych. 
Pieniądze przeznaczamy na:

- utrzymanie 14 placówek oświatowych 
oraz ZEASiPO (Zespółu Ekonomiczno-Ad-
ministracyjnego Szkół i Przedszkoli), tj. wyna-
grodzenie dla nauczycieli i obsługi, wydatki 
na zakupy rzeczowe, wyposażenie, drobne 
remonty oraz wydatki związane ze zużyciem 
energii elektrycznej, ogrzewania, wody itp. 

- pomoc społeczną (wypłata świadczeń 
z pomocy społecznej, zasiłków i pomocy 
w naturze, dożywianie potrzebujących, 
odpłatność za Domy Pomocy Społecznej, fi-
nansowanie usług opiekuńczych i specjalisty-
cznych usług opiekuńczych oraz wydatki 
związane z utrzymaniem MOPS-u (płace, 

zakup materiałów i wyposażenia, zużycie en-
ergii),

- wydatki związane z gospodarką komu- 
nalną i ochroną środowiska: oświetlenie 
placów, ulic i dróg oraz z jego konserwacja, 
utrzymanie czystości w gminie i gospodarkę 
odpadami, utrzymanie Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości - jednostki budżetowej gmi-
ny, która zajmuje się zarządzaniem obiektami 
gminnymi, tj. utrzymaniem domów ludow-
ych, przystanków, obiektu Urzędu Miejskiego 
itp. 

- bieżące remonty dróg gminnych, ozna-
kowanie dróg gminnych,

- utrzymanie administracji publicznej, tj. 
wynagrodzenie pracowników UM, wydatki 
na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki 
związane z obsługą Rady Miejskiej w Boguch-
wale, wydatki związane z promocją gminy,

- zakup usług geodezyjnych,
- utrzymanie Straży Miejskiej, tj. płace 

wraz z pochodnymi, zakup drobnego 
wyposażenia i paliwa do samochodu, wydatki 
związane z ochroną przeciwpożarową, tj. ko-
szty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i 
zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych 
straży pożarnych.

- wydatki na kulturę i ochronę dziedz-
ictwa narodowego przekazywane w formie 

(tabela 1) Wydatki gminy Boguchwała na inwestycje w latach 2007-2010
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dotacji na prowadzenie działalności kulturalno-
oświatowej dla 4 instytucji kultury, tj. Miejskiego 
Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnego 
Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu, Loka-
lnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguch-
wale,

- zadania z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sporu realizowane m.in. przez podmi-
oty niezaliczane do sektora finansów publicznych, 
np.LKS-y. 

Agnieszka Guzek

Włączenie sołectwa Zwięczyca do Miasta 
Rzeszowa w 2008 roku wiązało się z utratą nie 
tylko ludności i terenów, ale skutkowało spad-
kiem poziomu dochodów gminnego budżetu 
głównie z powodu niższej subwencji ogólnej 
oraz mniejszych wpływów z tytułu udziału w 
podatku dochodowym od osób fizycznych na 
poziomie około 6 mln złotych rocznie. Odej-
ście Zwięczycy wiązało się również z utratą 
majątku gminnego. Miejscowość ta z uwagi 
na wysoki poziom zurbanizowania była do-
brze wyposażona w gminną infrastruktu-
rę techniczną (drogi, chodniki, kanalizacja, 
oświetlenie, budynki użyteczności publiczne) 
na jej terenie znajdowały się też nierucho-
mości gminne a więc majątek wypracowany 
przez wszystkich mieszkańców gminy a nie 
tylko samych mieszkańców tego sołectwa.  

W związku z tym samorząd gminy Bogu-
chwała jako jedyny spośród podrzeszowskich 
gmin dotkniętych skutkami zmiany granic 
podjął  w interesie mieszkańców działania, 
których celem było uzyskanie rekompensaty 
za majątek gminny utracony na terenie sołec-
twa Zwięczyca. Włączenie Zwięczycy w prze-
konaniu władz miasta Rzeszowa miało też na 
celu m.in. przejęcie  bez stosownych rekom-

pensat finansowych majątku Gminy Bogu-
chwała znajdującego się na terenie Zakładu 
Uzdatniania Wody w Zwięczyca należącego 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzeszowie. Poprzez sąd udało 
się wyegzekwować rekompensatę finansową, 
Wyrokiem sądu w 2009 roku MPWiK Rze-
szów uregulował należność z tytułu nabycia 
nieruchomości w kwocie 6,7 mln zł. Kwotę 
tę przeznaczono na realizowane w gminie 
Boguchwała inwestycje. W odniesieniu do 
pozostałego utraconego majątku gminnego 
na terenie Zwięczycy po wyczerpaniu ścieżki 
administracyjnej negacji decyzji Prezesa Rady 
Ministrów o przekazaniu majątku gminnego 
na rzecz władz miasta Rzeszowa przygotowy-
wany jest pozew w postępowaniu cywilnym 
o zwrot nakładów na infrastrukturę i z tytułu 
utraconego majątku gminnego, który pozo-
stał na terenie  Zwięczycy. Droga sądowa jest 
konieczne ze względu na to, że chęć wypła-
ty rekompensat przez obecnego Prezydenta 
Rzeszowa ma jedynie charakter deklaratoryj-
ny, i nie idą za tym żadne konkretne działania, 
które wskazywałyby na chęć rozwiązania tego 
problemu w drodze wspólnych uzgodnień.

STRUKTURA WYDATKÓW w 2009r.

inne

Kultura fizyczna i sport 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

Pomoc społeczna

Oświata i wychowanie 

Obsługa długu publicznego

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

Administracja publiczna 

Działalność usługowa 

Gospodarka mieszkaniowa 

Transport i łączność



Sprawny i nowoczesny urząd
Rozmowa z Adamem Kalandykiem, Sekretarzem Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

- Kiedyś byliście Państwo Urzędem Gmi-
ny, teraz jesteście Urzędem Miejskim, czy 
wiązało się to z wprowadzeniem zmian? 

- Uzyskanie praw miejskich w 2008 r. i 
duża aktywność w pozyskiwaniu środków 
pomocowych z UE wymagała dostosowa-
nia struktury i sposoby organizacji urzędu 
do nowych warunków. Główne zmiany 
polegały na utworzeniu Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości, którego celem jest 
racjonalne gospodarowanie majątkiem 
gminy – lepsze wykorzystanie wolnych lo-
kali, działek oraz utrzymanie porządku na 
placach gminnych, przystankach itp. Do-
stosowania wymagała również organizacja 
wewnętrzna urzędu. Powstały wydziały, 
referaty oraz samodzielne stanowiska, przy 
założeniu, że dyrektorami wydziałów są 
zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz. 
Brano pod uwagę usprawnienie funkcjo-
nowania urzędu dla lepszego zarządzania 
kadrami i organizacją pracy oraz wprowa-
dzenia budżetu zadaniowego. Dzięki temu 
lepiej zarządzamy projektami unijnymi, 
które wymagają współpracy często wielu 
referatów.
- Ostatnie lata to okres wzmożonych sta-
rań o środki unijne, czy znajduje to od-
zwierciedlenie w strukturze urzędu?

- W ramach urzędu został wydzielo-
ny referat Planowania i Rozwoju, który 
zajmuje się pozyskiwaniem środków ze-
wnętrznych  przy współpracy z innymi 
referatami i jednostkami organizacyjnymi 
gminy.  a także innymi działaniami zwią-
zanymi z rozwojem gminy. Funkcjonuje 
on w ramach Wydziału Rozwoju i Polityki 
Społecznej. 
- Co zrobiono, by poprawić obsługę 
klienta w urzędzie?

- Opracowaliśmy projekt „Elektro-
niczna Gmina Boguchwała - krok w kie-
runku społeczeństwa informacyjnego 
na obszarach wiejskich”, który uzyskał 
dofinansowanie. W wyniku jego realiza-
cji został wdrożony elektroniczny obieg 
dokumentów i przy jego wykorzystaniu 
utworzyliśmy w Urzędzie Biuro Obsłu-
gi Mieszkańców. Dodatkową korzyścią 

wdrożenia elektronicznego obiegu doku-
mentów było utworzenie w każdej miej-
scowości gminy Zdalnego Punktu Obsługi 
Interesanta. Dzięki tym punktom miesz-
kańcy z odległych części gminy mogą za-
łatwiać część spraw w miejscu swojego za-
mieszkania, a za pośrednictwem systemu 
informatycznego i internetu przekazana 
sprawa natychmiast trafia do urzędników. 
Wdrożone rozwiązanie umożliwiają rów-
nież mieszkańcom Gminy Boguchwała 
śledzenie toku załatwiania ich spraw po-
przez internet.
- Czego można się jeszcze dowiedzieć 
poprzez internet?

- Poprzez stronę internetową miesz-
kańcy mają np. dostęp do bazy firm i 
usług, mogą mieć założone bezpłatne kon-
to e-mailowe. Elektroniczny dziennik daje 
dostęp do informacji na temat frekwencji 
uczniów w zajęciach szkolnych oraz ocen 
za pomocą internetu. Mieszkańcy mogą 
też korzystać w zdalnych punktach obsłu-
gi z aktualizowanego na bieżąco systemu 
informacji prawnej LEX. W ramach BIPu 
gminy funkcjonuje też zakładka  „Wirtual-
ny Urząd”, dzięki któremu można uzyskać 
informacje i wypełniać wnioski w formie 
edytowalnej. Osoby posiadające podpis 
kwalifikowany mogą składać dokumenty 
w formie elektronicznej za pośrednic-

twem elektronicznej skrzynki podawczej 
uruchomionej na stronie www.bip.bogu-
chwala.pl. Dodatkowo dla ułatwienia za-
łatwienia spraw przez klienta zmieniliśmy 
nieco godziny pracy Urzędu. We wtorki 
pracujemy od godz. 9.00 do 17.00, a w po-
zostałe dni od 8.45-15.45.
- Czy poprawa obsługi klienta to efekt 
wdrażania Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001?

Z pewnością tak, gdyż otrzymany 
certyfikat świadczy o tym, że wdrożony i 
utrzymywany w Urzędzie Miejskim w Bo-
guchwale System Zarządzania Jakością od-
powiada najwyższym standardom wyzna-
czonym normą PN-EN ISO 9001:2009 a 
zarządzanie odbywa się zgodnie z zasadą 
ciągłego doskonalenia, stanowiącą funda-
ment zarządzania jakością. Czyni to bo-
guchwalski urząd nowoczesną organizacją 
przyjazną klientowi, działającą w sposób 
przejrzysty i przewidywalny w zakresie ja-
kości pracy oraz świadczonych usług.

Oczywiście, że otrzymanie certyfika-
tu nie kończy procesu wdrażania systemu. 
To dopiero początek pracy w Systemie Za-
rządzania Jakością, który podlega ciągłe-
mu doskonaleniu na rzecz jak najwyższej 
jakości realizowanych usług i satysfakcji 
mieszkańców korzystających z usług Urzę-
du Miejskiego w Boguchwale. 

POliTyKA jAKOści urzędu MiEjsKiEgO W BOguchWAlE

1. Nadrzędnym celem Urzędu Miejskiego w Boguchwale jest 
stworzenie obecnym i przyszłym mieszkańcom gminy wysokie-
go standardu zamieszkiwania i życia w warunkach ekologicznie 
czystego otoczenia, budowanie korzystnego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości, budownictwa mieszkaniowego, stworzenie 
atrakcyjnych warunków dla inwestorów, a także stymulowanie 
rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

2. Oznacza to dla naszych Klientów:
- szybką, miłą i profesjonalną obsługę,
- sprawne i zgodne z obowiązującym prawem załatwianie 

wnoszonych spraw,
- stałe podnoszenie jakości usług oraz poszerzanie ich ka-

talogu.
3. Deklarujemy:
- podnoszenie warunków życia mieszkańców poprzez mo-

dernizację i rozwój infrastruktury społecznej i technicznej,
- przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska naturalnego 

poprzez wspieranie i realizację programów proekologicznych,
- modernizację i doposażanie placówek oświatowych, dla 

których Gmina Boguchwała jest organem prowadzącym; rozsze-
rzanie ich oferty edukacyjnej,

- pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrz-
nych w celu realizacji założonych zamierzeń,

- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- włączanie mieszkańców w działalność naszego samorzą-

du i Urzędu Miejskiego
- rozwijanie polityki informacyjnej służącej rozwojowi komu-

nikacji wewnętrznej naszej organizacji i zewnętrznej pomiędzy 
organizacją a Klientami.

Bezpieczna gmina
Podczas V kadencji samorządu Straż 

Gminna została przemianowana na Straż 
Miejską. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
w Gminie Boguchwała strażnicy przepro-
wadzili w latach 2006-2009 ponad 6,5 tys. 
kontroli. Sprawdzali miejsca publiczne: 
szkoły, domy ludowe i przystanki autobu-
sowe, ale także nieruchomości prywatne. 
Te ostatnie głównie pod kątem prawidło-
wego odprowadzania nieczystości. Dzięki 
interwencjom straży zmniejszyła się m.in. 
liczba nielegalnych przyłączeń do kanali-
zacji i dzikich wysypisk. W ciągu trzech lat 
za różne wykroczenia, które wyrządzano 
na szkodę gminnej społeczności, strażnicy 
wystawili 409 mandatów.

219 15 900

8 550

5 500

38 2 800

1  200
64 6 890
28 2 150

46 5 900

Zestawienie mandatów karnych 2006-2009

 niezgodnie z przeznaczeniem, 

 do kanalizacji

Placówki handlowe 
Wykroczenia z ruchu drogowego

 publicznych, zanieczyszczanie drogi 
 publicznej, spalanie foli itp. 
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Rada składa się z 32 radnych i jest reprezentacją mło-
dzieży – uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych, studentów oraz młodzieży pracującej.

Rada nie jest związana z żadną partią polityczną ani 
ugrupowaniem politycznym. Młodzi radni pracują spo-
łecznie, nie pobierają diet ani wynagrodzenia.

Członkowie Rady wybrani zostali spośród swoich 
rówieśników podczas wyborów przeprowadzonych we 
wszystkich miejscowościach gminy.

Radni ze swojego grona wybrali Prezydium Rady w 
składzie:

Przewodniczący – Andrzej Zając (Niechobrz)
Wiceprzewodniczący – Rafał Godek (Mogielnica)
Wiceprzewodnicząca – Sylwia Świder (Racławówka)
Sekretarz – Marlena Bać (Niechobrz)
Członkowie Prezydium:
Maciej Dziedzic (Wola Zgłobieńska)
Aneta Pomykała (Racławówka)
Justyna Gubernat (Nosówka)
Hubert Stachowicz (Racławówka)
Jakub Purpura (Boguchwała)

do PodstaWoWych zadań rady 
należy:

• opiniowanie działań Rady Miejskiej w Boguchwale 
regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowe-
go, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane 
przez   młodzież Gminy Boguchwała,

•  inicjowanie działań dotyczących życia młodych lu-
dzi w gminie,

• podejmowanie działań propagujących cele Rady, 
szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządo-
wej,

• inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych 
ludzi,

• prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
• nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagra-

nicznymi organizacjami, których cele są podobne lub toż-
same z celami Rady.

Jak podkreśla burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Boguchwała i 

przyznanie jej własnego budżetu wynikało z chęci zwięk-
szenia aktywności młodych ludzi, budowania w tym 
środowisku postaw pro obywatelskich. W przyszłości Ci 
młodzi ludzie mają być znakomitymi  samorządowcami i 
społecznikami, ale tego muszą uczyć się już dziś.

Radni spotykają się na sesjach, w pozostałym czasie 
pracują w zespołach problemowych. Są to:

Zespół ds. sportu i turystyki
Zespół ds. rozwoju kultury regionalnej
Zespół ds. promocji i integracji
Zespół ds. kultury
Zespół ds. integracji europejskiej
 Spotkania Rady cieszą się dużym zainteresowaniem, 

a efektem są ciekawe inicjatywy organizowane dla mło-
dych obywateli naszej gminy. 

kalendarz inicjatyW 
zrealizoWanych i PlanoWanych 

W 2010 roku 

24.07. Rajd bieszczadzki
28.08. I młodzieżowy turniej piłki nożnej 
 Młodzieżowej Rady Gminy Boguchwała
16.10 I Przegląd Zespołów Rockowych
23-24.10  Rajd Młodzieży – Beskid Niski
27.11 Dyskoteka Andrzejkowa
05.12 Mikołajkowy turniej w siatkówkę
 Wyjazd zorganizowany na mecz Asseco Resovii

Szczegółowe informacje na temat Młodzieżowej 
Rady Gminy Boguchwała można znaleźć na stronie: www.
mrgb.pl

Zadaniem gminy jest pomaganie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
posiadającym niskie dochody, bezrobotnym lub poszkodowanym w zdarzeniu losowym 

czy klęsce żywiołowej, spowodowanej np. powodzią. W 2010 roku tylko z tytułu powodzi i 
obfitych opadów deszczu udzielono pomocy 84 rodzinom na łączną kwotę 354 tys. zł. 

Większość tych zadań realizowanych jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguchwale. To jego pracownicy docierają do niepełnosprawnych, starszych, 

samotnych osób, rodzin dotkniętych przemocą. I starają się pomóc.

Pomoc społeczna Formy wsparcia są różne: od pomocy 
finansowej, poprzez rzeczową do psycholo-
gicznej. Pomoc finansowa pochodzi zarówno 
z budżetu wojewody (np. zasiłki stałe, okreso-
we, celowe), jak i gminy (np. dodatki miesz-
kaniowe). Inne rozwiązania to: opłacanie skła-
dek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
przyznanie biletu kredytowanego, przekazy-
wanie żywności i odzieży, paczek świątecz-
nych, dofinansowanie letniego wypoczynku 

dzieci, a także sprawienie pogrzebu w razie 
śmierci osoby samotnej. Do tego dochodzi 
praca socjalna z rodziną niewydolną czy usługi 
opiekuńcze. 

Jedną z najważniejszych spraw jest do-
żywianie w szkołach. W tym roku korzysta z 
niego 350 dzieci.

Tylko w tym roku łączna kwota pomocy 
udzielonej mieszkańcom gminy Boguchwała 
wyniesie ponad 6 mln zł. 

Wsparcie organizacji 
pozarządowych 

Samorząd Gminy Boguchwała wspiera organizacje pozarządowe, 
działalność kulturalną, Ochotnicze Straże Pożarne 

oraz kluby sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które 
promują aktywność fizyczną wśród młodzieży.
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Liczy się głos młodzieży
Od stycznia 2010 roku działa Młodzieżowa Rada 

Gminy Boguchwała. Została powołana uchwałą Rady 
Gminy Boguchwała, a z inicjatywą jej utworzenia wy-

stąpili młodzi ludzie mieszkający na terenie gminy. 



Gmina Boguchwała bardzo dynamicznie się rozwija. Według GUS co roku przybywa nam ok. 200 osób. Tam, gdzie nie było publicznych 
dróg, powstają nowe domy, osiedla, a z nimi pojawia się potrzeba wygodnego dojazdu. Gruntowe trakty trzeba asfaltować, 

do zabudowań doprowadzać wodociągi i kanalizację. Dobrze rozwinięta infrastruktura to większe bezpieczeństwo mieszkańców - 
- dlatego inwestujemy w chodniki, oświetlenie ulic i chcemy zdobyć fundusze na ochronę przeciwpowodziową. 

Wydatki na budowę i remonty dróg wzrosły 5-krotnie

Przez Boguchwałę przebiega droga kra-
jowa do przejścia granicznego ze Słowacja (w 
granicach gminy jest to ponad 8 km), 10 dróg 
powiatowych (niemal 60 km) i drogi gmin-
ne. Samorząd odpowiada za te ostatnie. 4 lata 
temu mieliśmy 100 km dróg gminnych. W 
2007 r. ulepszyliśmy nawierzchnię na 12,4 km, 
w 2008 - na 10,3 km, a w latach 2009/10 - na 
20,2 km. W ciągu tej kadencji  wydatki na bu-
dowę i remonty dróg wzrosły 5-krotnie. Dwa 
największe zadania zaczęliśmy w tamtym roku 
i w tym zakończyliśmy. Są to: droga powiatowa 
Boguchwała-Niechobrz o długości 4,5 km oraz 
nowa droga do obszaru inwestycyjnego „Wi-
słoczysko” o długości 4,7 km. Ta ostatnia ma 
duże znaczenie gospodarcze, ponieważ „Wi-
słoczysko” otrzymało nagrodę w konkursie or-
ganizowanym przez PAIiIZ „Grunt na medal” 
jako najlepszy teren w województwie podkar-
packim. Powstała tam specjalna strefa ekono-
miczna, której operatorem jest Krakowski Park 
Technologiczny. Zapewnienie wygodnego do-
jazdu to dodatkowy magnes dla inwestorów. 

Najpilniejszymi zadaniami są przebudowy 
dróg powiatowych w Niechobrzu i Mogielnicy 
oraz budowa zjazdu z drogi krajowej na tereny 
inwestycyjne „Wisłoczysko”. Potrzebne są na te 
inwestycje  duże pieniądze, które chcemy po-
zyskać z programów pomocowych. Jeśli chodzi 
o drogi gminne, w tej chwili stoimy przed pro-
blemem wyznaczania dużych traktów, które 
porządkowałyby ruch w poszczególnych miej-
scowościach oraz komunikację między sołec-
twami.  Modernizacji wymagają już nieliczne 
krótsze odcinki.

Problemem przy ich modernizacji nie jest 
brak środków finansowych, ale brak gminnej 
własności pasa drogowego i potrzeba ich po-
szerzania. Konieczne jest zatem porządkowa-
nie stanów prawnych dróg. 

We wszystkich miejscowościach należą-
cych do gminy systematycznie budowane są 
chodniki, Ich budowa jest szczególnie istotna 
zwłaszcza tam, gdzie przebiegają ruchliwe dro-

gi powiatowe. Dlatego współpracujemy przy 
ich budowie z powiatem rzeszowskim – Po-
wiatowy Zarząd Dróg finansuje remont  ulicy, 
a my dotujemy budowę chodnika. Co roku 
rada miejska dzieli pieniądze na chodniki po-
między wszystkie miejscowości w gminie. Do-
datkowo, kiedy uda nam się pozyskać fundusze 
na przebudowę drogi to równocześnie na całej 
długości wykonujemy chodnik. Tak się stało w 
przypadku drogi Boguchwała-Niechobrz oraz 
drogi na „Wisłoczysko”.

Dla poprawy bezpieczeństwo mieszkań-
ców  w gminie Boguchwała wprowadzono ca-
łonocne oświetlenie ulic i placów. Co roku sta-
wia się nowe latarnie, a stare modernizuje, by 
były energooszczędne i dawały więcej światła. 
W 2007 r. wybudowaliśmy 108 nowych latar-
ni, w 2008 – 151, a w 2009/2010 – 211. Jeżeli 
to pomnożyć przez odcinki 50-metrowe, to 
wynika, że w ciągu ostatnich czterech lat nowe 
latarnie postawiono wzdłuż 24 km dróg. 

Bogdan Sierpiński, 
dyrektor Wydziału Infrastruktury 

w Urzędzie Miejskim w Boguchwale

drOgi

chOdNiKi
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Cztery projekty, które opracowaliśmy 
przed 10 laty, zakładały wykonanie ponad 300 
km kanalizacji - z tego planu dziś do zrobie-
nia zostało jeszcze ok. 10 km. W Boguchwale 
do kanalizacji podłączonych jest już ok. 90 
proc. gospodarstw, natomiast na terenie gmi-
ny - ponad 70 proc. Liczba obejmuje tylko te 
domy, które mają wykonany przyłącz, bo nie 
wszyscy jeszcze skorzystali z tej możliwości. 
Miesięcznie do kanalizacji podłącza się ok. 20-
30 gospodarstw. W tej chwili weszliśmy już w 
drugi etap budowy kanalizacji. Realizujemy w 
Niechobrzu, Boguchwale i Lutoryżu odcinki 
kanalizacji, które opracowali inwestorzy.

Problem wodociągu rozwiązaliśmy już 
parę lat temu. Teraz, kiedy powstaje grupa do-
mów, wykonujemy do niej po prostu następny 
odcinek. Może to realizować albo nasze gmin-
ne przedsiębiorstwo w ramach rozbudowy sie-
ci, albo bezpośrednio jest spisywana umowa z 
inwestorami i gmina to zadanie realizuje. W 
tym roku zrealizowaliśmy odcinek dla 12 do-
mów, które mają być budowane, a drugi taki 
odcinek jest na etapie uzyskiwania przez nas 
pozwolenia na budowę. 

Prowadzona jest modernizacja stacji 
uzdatniania wody, która jest wykonana w prze-
starzałej technologii i ma zbyt małą wydajność. 
To konieczne wobec stale zwiększającej się licz-
by mieszkańców. Przebudowujemy też odcinki 
wodociągów na większe średnice, by dostawa 
wody była bardziej niezawodna. W 2009 roku 
przeciętny mieszkaniec gminy korzystający 
z sieci wodociągowej zużył średnio 25,4 m³ 
wody.

Jednym z najważniejszych zadań jest rów-
nież ochrona przeciwpowodziowa. W gminie 
Boguchwała nie ma wprawdzie takiego zagro-
żenia, jakie obserwowaliśmy podczas telewizyj-
nych relacji z ostatniej powodzi w Polsce, wy-
stępują jednak podtopienia bardzo uciążliwe 
dla mieszkańców. Wylewają głównie mniejsze 
potoki i są miejsca w gminie które są regularnie 
przez nie podtapiane 

Ochrona przeciwpowodziowa jest zada-
niem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, jednak nasz samorząd 
również czuje się odpowiedzialny za ochronę 

dóbr swoich obywateli. Dlatego 2 lata temu 
zlecono wykonanie koncepcji zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego gminy Boguchwa-
ła. Dokumentację przygotował Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie. To materiał wyjściowy 
do opracowania pełnej dokumentacji. Przy-
mierzamy się do tego zadania we współpracy 
z PZMiUW. Wspólnie przygotujemy projekt 
inwestycji (do współfinansowania ze środków 
unijnych), która poprawiłaby bezpieczeństwo 
w gminie. Mógłby to być suchy zbiornik do 
przechwytywania wody, wały, mury oporowe 
- zależnie od warunków w terenie. W ramach 
tego projektu musiałoby zostać przebudowa-
nych szereg przepustów i mostów, które po-
wstały w ostatnim czasie. Na to potrzeba po-
tężnych funduszy. Tylko I etap tej inwestycji 
kosztować ma ok. 20 mln zł. 

Przez ostatnie lata musieliśmy uzupełniać 
infrastrukturę w dość chaotycznie rozrastającej 
się zabudowie. Konieczne jest uporządkowanie 

tego procesu, by stworzyć w oparciu o plany 
sieć docelową dróg i kanalizację deszczową, 
która będzie obejmowała nie tyko istniejące 
domy, ale również tereny inwestycyjne wskaza-
ne w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Gmina posiada w tej chwili 8 
takich planów. 7 z nich opracowanych jest dla 
Boguchwały, jeden dla Zarzecza. Większość 
porządkuje zabudowę mieszkaniową, dwa 
natomiast dotyczą terenów inwestycyjnych - 
„Wisłoczyska” i działek, na których przewidy-
wane jest połączenie z planowaną drogą krajo-
wą S-19. 

Gmina Boguchwała objęta jest zorganizo-
wanym systemem usuwania odpadów komu-
nalnych. Najlepiej problem ten jest rozwiązany 

w mieście Boguchwała, oraz w miejscowości 
Zarzecze, najgorzej we wsiach Wola Zgłobień-
ska i Zgłobień (wskaźnik zawartych umów 
wynosi średnio 45 proc.). Umowę na wywóz 
śmieci podpisało 2650 dostawców, czyli 60 
proc. gospodarstw domowych w gminie.

Usuwaniem odpadów komunalnych zaj-
mują się dwa przedsiębiorstwa - Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Boguchwale oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej w Rzeszowie. Odpady są wywożone na 
wysypisko w Kozodrzy w gminie Ostrów. Od 
7 lat na terenie naszej gminy prowadzona jest 
segregacja odpadów (szkło białe, kolorowe i 
tworzywa sztuczne). Okresowo dokonywany 
jest też odbiór odpadów wielkogabarytowych. 
Problem dzikich wysypisk jest coraz mniejszy, 
dzięki interwencjom Straży Miejskiej.

Coraz więcej mieszkań
Aby wesprzeć rozwój budownictwa mieszka-

niowego, zwiększyć dostępność mieszkań dla rodzin 
o różnym poziomie dochodów oraz przyciągnąć lu-
dzi z Rzeszowa i sąsiednich gmin, w grudniu 2009 
roku burmistrz przy akceptacji Rady Miejskiej utwo-
rzył spółkę pod nazwą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Boguchwale. Miasto Boguchwała 
w aporcie do spółki wniosło działkę hektarową pod 
budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę to-
warzyszącą. 

W pierwszym etapie TBS wybuduje w Bogu-
chwale dwa, 4-piętrowe budynki mieszkalne przy 
ulicy Przemysłowej (w sumie 50 mieszkań), wyposa-
żone w windy oraz pawilon handlowo- usługowy. 28 
mieszkań w pierwszym bloku, który ma zostać odda-
ny już za rok, zostały bardzo szybko sprzedane. Cena 

1 metra kwadratowego wynosiła 3 tys. zł. 
Zgodnie z przyjętą strategią budownictwa w 

mieście Boguchwała w roku 2012 wybudowany zo-
stanie pierwszy budynek wielorodzinny z mieszka-
niami na wynajem oraz komunalnymi. W roku 2013 
TBS rozpocznie budowę budynków mieszkalnych 
w ramach projektowanego w Boguchwale nowego 
osiedla Koreja III. Koncentracja inwestycji mieszka-
niowych w jednej części miasta spowoduje obniżenie 
kosztów wykonania infrastruktury towarzyszącej bu-
downictwu wielorodzinnemu, co będzie miało bez-
pośredni wpływ na cenę mieszkań. 

O mieszkania w TBS można pytać, dzwoniąc na 
numer tel. 883 793 200 lub pisząc e-mail na adres: 
tbsboguchwala@interia.pl

Gmina Boguchwała posiada w swoich zasobach 6 mieszkań komunalnych, 8 - socjalnych 
i 4 - przy szkołach. Wkrótce ta liczba się zwiększy dzięki adaptacji 

na lokale mieszkalne budynku przychodni w Niechobrzu.  

KANAlizAcjA i WOdOciągi

OchrONA PrzEd POWOdzią

MiEjscOWE PlANy 
zAgOsPOdArOWANiA 

PrzEsTrzENNEgO

gOsPOdArKA OdPAdAMi

W 2010 roku gmina kupiła nowoczesną śmieciarkę przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

    
Lata    2007           2008  2009          Plan 2010
Drogi: Budowa i remonty  2,5 mln                 3,4 mln  5,4 mln           13 mln 
Zakup przystanków   42,3 tys.                -  -                            -  
Chodniki (dotacja dla Powiatu)  813,6 tys.             966,6 tys. 894 tys.          300 tys. 

Kanalizacja    1,6 mln                  1,7 mln  1,5 mln                1,3 mln 
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Rozmowa z Krzysztofem Lassotą, kierownikiem 
Referatu Planowania i Rozwoju w UM Boguchwały.

- Jak sobie radzi gmina Boguchwała w pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych?

- Gmina Boguchwała należy do liderów w pozyskiwaniu 
funduszy unijnych. Tylko w tym roku realizujemy 10 projek-
tów z dofinansowaniem zewnętrznym. Bardzo skutecznie się-
gamy po środki  ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w okresie 
2006-2010. Udało się nam zdobyć dofinansowanie do wielu 
projektów infrastrukturalnych. Dzięki temu remontujemy i 
budujemy drogi, rozbudowana została kanalizacja czy odno-
wione szkoły. Powstały boiska i place zabaw. Zyskała również 
sfera społeczna, ponieważ z dużym dofinansowaniem unijnym 
zrealizowaliśmy wiele projektów, których celem jest inwesto-
wanie w kapitał ludzki. To za te pieniądze otwarte zostały nowe 
przedszkola, odbywały się szkolenia i kursy dla osób bezrobot-
nych, a nasi uczniowie mogli nadrabiać zaległości i rozwijać 
talenty na dodatkowych zajęciach w całości sfinansowanych ze 
środków UE. 

- Jakie projekty były największe?
- Największe projekty to dwie inwestycje drogowe reali-

zowane ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o przebudowę 
drogi Boguchwała-Niechobrz, gdzie wartość projektu wynosi 
6,5 mln zł oraz budowę nowej drogi Boguchwała-Wisłoczysko 
za ponad 3 mln zł. Mieliśmy jeszcze większy projekt, na który 
przyznano nam środki, mówię tu o budowie kanalizacji sani-
tarnej i oczyszczalni ścieków w Boguchwale. Inwestycja miała 
kosztować 17 mln zł, a przyznane dofinansowanie wynosiło 10 
mln zł. Jednak w ostatniej chwili z powodu odwołania się od 
decyzji środowiskowej przez rzeszowski MPWiK dofinanso-
wanie zostało wycofane. Tym bardziej szkoda nam tego projek-
tu, że prawie 2,5 mln złotych miało zasilić budżet gminy w tym 
roku z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na kanalizację w 
latach 2007-2009.

- Z jakich programów pozyskiwane są pieniądze?
- Zdobywamy pieniądze nie tylko z RPO Województwa 

Podkarpackiego. Sięgamy po środki ze wszystkich możliwych 
źródeł, by w ten sposób wspierać rozwój gminy. Dzięki nawią-
zanej współpracy ze Słowacją i Ukrainą stały się dostępne dla 
nas środki z programów współpracy transgranicznej, o które 
obecnie aplikujemy. W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich kończymy realizację jednego Projektu a w trakcie 

rozpatrywania jest sześć kolejnych wniosków. Środki na finan-
sowanie projektów społecznych pozyskaliśmy z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Na przykład droga gminna Racławów-
ka-Nosówka jest współfinansowana z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, na obiekty sporto-
we udało się uzyskać fundusze z Ministerstwa Sportu, a Bank 
Gospodarstwa Krajowego współfinansował budowę mieszkań 
socjalnych. Z kolei środki na unowocześnienie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej zostały pozyskane z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

- Jak wypadacie na tle innych podkarpackich gmin?
- Naszym celem nie jest porównywanie się do innych gmin, 

lecz działanie na rzecz mieszkańców gminy Boguchwała, cieszy 
jednak fakt, że według rankingu czasopisma „Fundusze struk-
turalne” z ubiegłego roku pod względem skuteczności w pozy-
skiwaniu pieniędzy unijnych zajęliśmy trzecie miejsce w woje-
wództwie podkarpackim. Nasze wyniki przełożyły się również 
na sukces w opublikowanym niedawno rankingu „Rzeczpospo-
litej”, która za dobre gospodarowanie pieniędzmi uznała nas za 
najlepszą gminę na Podkarpaciu.

- Nad jakimi ciekawymi projektami obecnie pracujecie?
- Udało się nam uzyskać dofinansowanie do termomoder-

nizacji domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie gmi-
ny Boguchwała. Zaletą tego projektu jest to, że jego realizacja 
znacznie zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną dla 11 
gminnych obiektów. Będzie to skutkować oszczędnością środ-
ków budżetowych na wiele następnych lat, które będzie można 
przeznaczyć na inne cele. Projekt jest na etapie postępowania 
przetargowego.  Szczególnie innowacyjnym i pro środowisko-
wym projektem jest „Racjonalizacja gospodarki cieplnej base-
nów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów 
słonecznych” Jego realizacja przy udziale jedynie 15% środków 
gminy zostanie sfinansowana z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Celem tego projektu jest ożywienie bardzo 
popularnych kiedyś basenów kąpielowych w Boguchwale. Przy 
pomocy kolektorów słonecznych zostanie podgrzana woda w 
basenach i wydłużony okres korzystania z nich, bez szkody dla 
środowiska. Mamy juz podpisaną umowę na dofinansowanie 
tego projektu. Pracujemy również nad projektem rewitalizacji 
terenów po byłym pegeerze w Boguchwale. Chcemy pozyskać 
fundusze na budowę rynku miejskiego wraz z otoczeniem. Jest 
o co walczyć, bo ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 
7 mln zł. 

Zdobywamy pieniądze nie tylko z unii

- Co w takim razie decyduje o skuteczności działania na 
rzecz rozwoju gminy? 

- Najważniejszym zasobem dla każdej organizacji jest czynnik 
ludzki i to ludzie decydują o skuteczności działań. Warunkiem 
efektywnych działań prorozwojowych jest stworzenie dobrego, 
umiejącego ze sobą współpracować zespołu. Biorąc pod uwagę 
złożoność poszczególnych projektów, szczególnie inwestycyj-
nych, niezbędna jest skuteczna współpraca z innymi referatami 
urzędu i jednostkami gminy. Na przykład uzyskanie dofinanso-
wania do dużej liczby projektów w ramach PO KL było możliwe 
dzięki bardzo dobrej współpracy i zaangażowaniu dyrektorów 
szkół, nauczycieli i ZEASiPO. W ostatnim czasie nawiązaliśmy 
również współpracę z organizacjami pozarządowymi, czego efek-
tem było pozyskanie kolejnych środków, choćby na realizację 
projektu „Kurs obsługi kasy fiskalnej szansą na aktywizację zawo-
dową 20 mieszkańców gminy Boguchwała”. Dużym projektem, 
który zakończył się powodzeniem jest utworzenie specjalnej stre-
fy ekonomicznej w Boguchwale. Jest to efekt blisko dwuletniej, 
dobrej i skutecznej współpracy całego urzędu, jak również dzia-
łań i zaangażowania władz gminy.

Projekty realizowane w latach 2006-2010
DOKOńCZeNIe BUDOWy SALI GIMNASTyCZNeJ 

ORAZ BIBLIOTeKI Z CZyTeLNIą 
W SZKOLe PODSTAWOWeJ W LUTORyżU

Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa szkoły i oddanie do 
użytku nowych pomieszczeń biblioteki pozwoliło na ich wykorzysta-
nie również do celów pozaszkolnych. W ramach projektu wykonano 
roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe sali gimnastycznej i 
segmentu „C”, wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, instalację 
elektryczną, przyłącze wodno-kanalizacyjne do sieci zewnętrznej oraz 
instalację c.o. i wentylację. Inwestycja przyczyniła się do podniesienia 
poziomu edukacji, poprawy warunków socjalno-bytowych w szkole, 
poprawy stanu zdrowia mieszkańców Lutoryża, rozwinięcia nowych 

form spędzania czasu wolnego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Wartość projektu: 1 098 260 zł 

PRZeBUDOWA DROGI GMINNeJ 
KIeLANóWKA-RACłAWóWKA

Zmodernizowano drogę gminną pomiędzy Kielanówką i Racławówką 
o długości 1,1 km oraz przebudowano jej skrzyżowanie z drogą po-
wiatową nr 1434 R. Zakres robót obejmował roboty przygotowaw-
cze (prace pomiarowe, wycinka drzew, zdjęcie humusu, założenie rur 

ochronnych na urządzeniach podziemnych, przebudowa zjazdów), 
roboty ziemne, roboty nawierzchniowe wraz z podbudową oraz roboty 
wykończeniowe (wykonanie poboczy gruntowych, układanie korytek 
ściekowych). Dzięki inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu, 
ograniczono liczbę wypadków, a obszar z wyremontowaną drogą stał 
się bardziej atrakcyjny dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Wartość projektu: 695 839 zł

PROJeKTy, DZIęKI KTóRyM UTWORZONO 
PUNKTy PRZeDSZKOLNe 
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Dla zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkol-

nym, wydłużono czas pracy przedszkola w Boguchwale o 1,5 godz.  dla 
90 dzieci w wieku 3-5 lat. Wprowadzono bezpłatne zajęcia dodatkowe, 
przede wszystkim dla dzieci z wadami wymowy i postawy, uniemożli-
wiające im prawidłowy rozwój i edukację oraz podniesiono jakość usług 
edukacyjnych poprzez wprowadzenie zajęć z języka angielskiego. 

Wartość projektu: 99 880 zł 

eLeKTRONICZNA GMINA BOGUChWAłA
 - KROK W KIeRUNKU SPOłeCZeńSTWA 

INfORMACyJNeGO NA OBSZARACh WIeJSKICh

Projekt pomógł rozpowszechnić technologie informacyjne na 
terenie samorządu poprzez rozwój e-administracji gminnej oraz wy-
równanie dostępu do internetu. Zakupiono sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie, utworzono sieć Publicznych Punktów Dostępu do 
Internetu i Zdalnych Punktów Obsługi Petenta oraz centrum udostęp-
niania i zarządzania usługami. Dzięki temu poprawił się poziom edu-
kacji i świadomości informatycznej.

Wartość projektu: 675 498 zł

Z MąDRą GłOWą DO SUKCeSU! DZIeCIęCO - 
MłODZIeżOWA AKADeMIA NAUKI

Projekt skierowany był do 390 uczniów Szkoły Podstawowej w 
Zgłobniu, SP nr 1 i 2 w Niechobrzu oraz Gimnazjum w Niechobrzu. 
Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz informatyki. 
Projekt przyczynił się do utworzenia grup edukacyjnych ze szkół pod-
stawowych oraz gimnazjum. Wszyscy uczestnicy nauczyli się obsługi 
sprzętu laboratoryjnego, znają zasady BHP pracy w laboratorium, po-
trafią obsługiwać programy komputerowe do grafiki, a także przepro-
wadzić wywiad i poddać go obróbce dźwiękowej. 

Wartość projektu: 210 192 zł

ChCeMy ZOSTAć LUDźMI SUKCeSU

Projekt skierowany był do 300 uczniów z pięciu szkół w gminie 
Boguchwała - SP w Kieklanówce, SP w Racławówce, Nosówce, Woli 
Zgłobieńskiej oraz Gimnazjum w Racławówce. Celem projektu była 
organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki. Efekty 
to: wypracowanie umiejętności efektywnego uczenia się, zwiększenie 
motywacji do osiągania coraz lepszych wyników w nauce, nabycie 
umiejętności pracy w grupie, wyrównania szans edukacyjnych oraz wy-
kształcenie przyjaznych postaw wobec środowiska.

Wartość projektu: 297 766 zł

DOBRe WSPARCIe NA STARCIe

Projekt obejmował 220 uczniów z SP w Lutoryżu, SP w Zarze-
czu, Mogielnicy, Boguchwale oraz Gimnazjum w Boguchwale. W jego 
ramach zorganizowano zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki. Dzięki nim 
udało się wyrównać szanse edukacyjne dzieci objętych projektem, wy-
równać różnice w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów, nabyć umie-
jętności współpracy w grupie oraz odkryć nowe zainteresowania. 

Wartość projektu: 282 526 zł

ZGłOBIeń-ZIeLONe PRZyMIARKI - BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNeJ 

W ramach projektu wybudowano ponad 3 km kolektorów - ok. 
1,1 km w Nosówce i ok. 2 km w Zgłobniu, zbudowano również stu-
dzienki z tworzyw sztucznych oraz 40 sztuk sięgaczy o długości 400 
m. Sieć kanalizacji sanitarnej w układzie kolektorów grawitacyjnych z 
przyłączami służy rozwojowi obszarów wiejskich gminy, zwiększeniu 
jej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej w powiązaniu z ochroną 
środowiska naturalnego, realizowanej poprzez inwestycję w infrastruk-
turę odprowadzania ścieków.

Wartość projektu: 376 210 zł

PRZeBUDOWA WIeLOfUNKCyJNeGO BOISKA 

Aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci z gminy Boguchwała, 
zrealizowano 5 projektów, w ramach których utworzone zostały punk-
ty przedszkolne dla maluchów wieku 3-5 lat. Z pozyskanych pienię-
dzy dofinansowano zajęcia ogólnorozwojowe, językowe i korekcyjne, 
wynagrodzenie dla nauczycieli oraz zakup zabawek i pomocy dydak-
tycznych. Efekty projektów to: podniesienie poziomu wiedzy, wzrost 
umiejętności pracy w grupie, likwidacja wad postawy i wymowy u dzie-
ci, a także podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zajęcia 
językowe. 

Punkt przedszkolny w Nosówce dla 24 dzieci. 
Wartość projektu: 90 240 zł
Punkt przedszkolny w Lutoryżu dla 21 dzieci. 
Wartość projektu: 96 487 zł
Punkt przedszkolny przy szkole w Niechobrzu dla 20 dzieci. 
Wartość projektu: 93 648 zł
Punkt przedszkolny w Zgłobniu dla 25 dzieci. 
Wartość projektu: 99 328 zł
Punktu przedszkolny w Mogielnicy dla co najmniej 20 dzieci. 
Wartość projektu: 92 563 zł

UZySKANIe UPRAWNIeń DO KIeROWANIA 
SAMOChODAMI CIężAROWyMI, SZANSą

 ZATRUDNIeNIA DLA OSóB 
ODChODZąCyCh Z ROLNICTWA, 

W ZAWODZIe POSZUKIWANyM 
NA RyNKU PRACy

Projekt pomógł osobom z obszarów wiejskich dostosować się do 
zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i poprzez od-
powiednie szkolenia stworzył im szansę na znalezienie pracy poza rol-
nictwem. Dzięki dofinansowaniu 26 osób otrzymało prawo jazdy kate-
gorii C+E. Uczestnicy kursu zdobyli nowe umiejętności oraz podnieśli 
kwalifikacje zawodowe, co pozytywnie wpływa na wzrost gospodarczy 
w naszym regionie.

Wartość projektu: 124 609 zł

PRZeDSZKOLAK TO BRZMI DUMNIe. NOWA 
JAKOść eDUKACJI PRZeDSZKOLNeJ W GMINIe 

BOGUChWAłA
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PRZy ZeSPOLe SZKół W RACłAWóWCe

Istniejące przy Zespole Szkół w Racławówce boisko o na-
wierzchni trawiastej przebudowano na boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytami i układem 
komunikacyjnym. Można na nim grać w piłkę nożną, piłkę ręczną i 
piłkę siatkową. Głównym zamiarem było upowszechnienie sportu i 
aktywnego stylu życia, organizacja sprawnościowych turniejów mię-
dzyszkolnych i gminnych, wychowanie poprzez sport oraz bezpłatne 
udostępnienie obiektu, które pozwoli na organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży jako skutecznej metody walki z patologiami.

Wartość projektu: 302 088 zł

ZMIANA UżyTKOWANIA DOMU LUDOWeGO W 
NIeChOBRZU NA BUDyNeK MIeSZKALNy 

Z CZęśCIą hANDLOWO-USłUGOWą
Przedmiotem projektu była zmiana użytkowania budynku bę-

dącego własnością gminy na mieszkania socjalne. Wykonano roboty 
budowlane, elektryczne i sanitarne, przyłącz wodociągowy, przyłącz 
kanalizacji sanitarnej oraz drogi, place i chodniki. Powstało 8 lokali 
socjalnych. 

Wartość projektu: 550 869 zł

ROZBUDOWA ZeSPOłU SZKół W KIeLANóWCe

 Z SALą GIMNASTyCZNą
Wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 16,5 mx7 m (are-

na), która stanowi bazę sportową dla uczniów Szkoły Podstawowej 
oraz oddziałów przedszkolnych. Budynek wykonano od „zera” Dzię-
ki nowej sali - udało się stworzyć bazę lokalową dla szkolnego klubu 
sportowego, prowadzić zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych z dys-
funkcją ruchową, organizować turnieje sprawnościowe oraz imprezy 
kulturalne takie, jak wystawy, wernisaże czy konkursy tematyczne.

Wartość projektu: 1 699 000 zł

eLeKTRONICZNA GMINA BOGUChWAłA - KROK 
W KIeRUNKU SPOłeCZeńSTWA INfORMACyJ-
NeGO NA OBSZARACh WIeJSKICh - CyfROWA 

BIBLIOTeKA

W bibliotece i jej filiach rozbudowano istniejącą strukturę in-
formatyczną, kupiono i wdrożono zintegrowany system biblioteczny. 
Projekt obejmował zakup serwera i zestawów komputerowych, czyt-
ników kodów kreskowych i skanera do digitalizacji zbiorów. Dzięki 
niemu udostępniony zostanie poprzez internet dorobek kulturowy i 
naukowy. Narzędzia teleinformatyczne przyczynią się do usprawnie-
nia komunikacji społecznej oraz będą wsparciem dla osób starszych 
i niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 146 680 zł

ReMONT I WyPOSAżeNIe DOMU LUDOWeGO 
W WOLI ZGłOBIeńSKIeJ Z PRZeZNACZeNIeM 
NA CeNTRUM hISTORyCZNO-PRZyRODNICZe

W domu ludowym wykonano remont wnętrza, poprawiono in-
stalacje elektryczne i gazowe, wyremontowano instalację gazową c.o. 
w części OSP. Budynek został ocieplony, wykonano elewację i wypo-
sażono świetlicę oraz kuchnię. Inwestycja przyczyniła się do zabez-
pieczenia potrzeb kulturowych mieszkańców Woli Zgłobieńskiej, do 
promowania walorów przyrodniczych i kultywowania regionalnych 
obrzędów. Jest miejscem informacji turystycznej oraz źródłem wie-
dzy historii dotyczącej miejscowości.

Wartość projektu: 542 958 zł

BUDOWA I PRZeBUDOWA DROGI GMINNeJ 
BOGUChWAłA-WISłOCZySKO

Projekt polega na budowie i przebudowie dróg gminnych mię-
dzy ul. Grunwaldzką oraz drogą nr 108913R w Gminie Boguchwała. 
Inwestycja składa się z kilku odcinków: odcinek A- przebudowa dro-
gi gminnej w Boguchwale przez odcinek ul. Grunwaldzkiej i Ogro-
dowej o dł. ponad 1 km, odcinek B- budowa drogi Boguchwała cen-
trum i Wisłoczysko o długości prawie 2 km, odcinek C- przebudowa 
drogi gminnej nr 108193R w Boguchwale i Lutoryżu (dł. ponad 1 
km). Głównym celem projektu jest zapewnienie i poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych oraz rozbudowa sieci 
dróg gminnych. Pozytywnie wpłynie budowa chodników, która po-
prawi bezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie dla dzieci udających 
się do szkoły. 

Wartość projektu: 3,1 mln zł.

PRZeBUDOWA DROGI POWIATOWeJ 
NIeChOBRZ-BOGUChWAłA 

W ramach projektu zostało przebudowane ponad 4,5 km drogi 
powiatowej Niechobrz-Boguchwała, wybudowano 3,4 km nowego 
chodnika i zmodernizowano niemal 1 km już istniejącego, Wybudo-
wano także ponad 3,7 km poboczy. Dzięki tej inwestycji poprawiła 
się dostępność komunikacyjna, dojazd do stacji i bocznicy kolejowej. 
Wzrosła atrakcyjność terenów inwestycyjnych dla podmiotów go-
spodarczych. Przebudowa drogi wpłynęła również na poprawę bez-
pieczeństwa ruchu. 

Wartość projektu: ok. 6,5 mln zł.

PRZeBUDOWA STADIONU W NIeChOBRZU 
Z PRZeZNACZeNIeM NA GMINNe CeNTRUM 

SPORTU I ReKReACJI

Przebudowa i modernizacja stadionu w Niechobrzu obejmu-
je: przebudowę nawierzchni boiska do piłki nożnej, bieżni, budowę 
kortu tenisowego, boiska do siatkówki, boiska treningowego, trybun, 
ogrodzenia, miejsc postojowych oraz modernizację budynku stano-
wiącego zaplecze sportowe dla stadionu. Dzięki tej inwestycji więcej 
mieszkańców gminy będzie miało dostęp do infrastruktury sporto-
wej, zwiększy się możliwość organizowania imprez i zawodów spor-
towych, szkolnych gminnych i regionalnych. 

Wartość projektu: prawie 1 667 654 zł.

POPRAWA POZIOMU BeZPIeCZeńSTWA 
NA TeReNIe GMIN BOGUChWAłA I LUBeNIA 
POD WZGLęDeM ZAGROżeń NATURALNyCh 

I TeChNOLOGICZNyCh

W ramach projektu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boguchwale, Niechobrzu i Racławówce oraz Lubeni zakupiono 
cztery samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym: 2 ciężkie samocho-
dy ratowniczo-gaśnicze z napędem uterenowionym 4x4 z funkcją 
do ograniczania strefy skażeń o pojemności zbiornika wody min. 
4000 litrów, średni samochodów ratowniczo-gaśniczy z funkcją do 
ograniczania strefy skażeń o pojemności zbiornika wody min. 2000 
l oraz lekki samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśni-
czą. Podstawowym celem projektu jest rozwój sprawnego i nowocze-
snego systemu zapobiegania, ograniczania i likwidowania skutków 
zagrożeń na terenie gmin Boguchwała i Lubenia. 

Wartość projektu: ponad 2,1 mln zł.

POdsuMOWANiE V KAdENcji



BUDOWA OGóLNODOSTęPNeGO KOMPLeKSU 
BOISK SPORTOWyCh W RAMACh PROGRAMU 

„MOJe BOISKO-ORLIK 2012” 

Projekt „Orlika” w Boguchwale przewiduje boisko piłkar-
skie o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do 
koszykówki i piłki siatkowej, budynek sanitarno-szatniowy oraz 
oświetlenie kompleksu. Nowy obiekt sportowy umożliwi aktywny 
wypoczynek poprzez zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecz-
nych warunkach, organizowanie imprez sportowych, organizowanie 
zawodów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz poprawę 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 

Wartość projektu: 1 345 000 zł.

PRZeBUDOWA DROGI GMINNeJ 
RACłAWóWKA-NOSóWKA I POPRAWA 

BeZPIeCZeńSTWA RUChU NA JeJ 
SKRZyżOWANIACh Z DROGAMI POWIATOWyMI 

Dzięki przebudowie droga zyska kategorię ruchu KR1, jezdnię 
o szerokości 4 m, pobocza utwardzone o szerokości pół metra. Dzięki 
inwestycji poprawi się dostępność komunikacyjna tej części gminy, a w 
szczególności mieszkańców Racławówki i Nosówki do instytucji uży-
teczności publicznej. 

Wartość projektu: 1 056 800 zł.

TeRMOMODeRNIZACJA DOMóW LUDOWyCh, 
SZKół PRZeDSZKOLI NA TeReNIe 

GMINy BOGUChWAłA

Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych odby-
wa sie w ramach dwóch etapów: 1 etap jest już zrealizowany i doty-
czy SP w Zgłobniu, SP w Nosówce, ZS w Niechobrzu, SP w Woli 
Zgłobieńskiej, SP w Boguchwale, etap II planowany jest do realizacji 
i obejmuje budynki DL w Kielanówce, DL w Nosówce, DL w Zgłob-
niu, DL w Lutoryżu, ZS w Racławówce, SP i Przedszkola Publiczne-
go w Boguchwale. 

Wartość projektu:  4 mln zł.

RACJONALIZACJA GOSPODARKI CIePLNeJ 
BASeNóW KąPIeLOWyCh W BOGUChWALe 

PRZeZ INSTALACJę KOLeKTORóW 
SłONeCZNyCh

Projekt zakłada instalacje solarną składającą się z 200 kolekto-
rów słonecznych, z których pozyskana energia cieplna będzie prze-
znaczona do podgrzewania wody w otwartych basenach kąpielo-
wych w Boguchwale. 

Wartość projektu: 1,3 mln zł.

PRZeBUDOWA I MODeRNIZACJA STACJI 
UZDATNIANIA WODy W WOLI ZGłOBIeńSKIeJ 

ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNeJ 

Celem tego projektu jest poprawa infrastruktury technicznej 
związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków po-
przez przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz bu-
dowę kanalizacji sanitarnej.

Realizatorem tego projektu jest spółka gminna - Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO-KOM w Bo-
guchwale

Wartość projektu:  3 630 157 zł
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Pozyskanie ich to zasługa złożonego 
wspólnie przez gminy: Boguchwała i Lube-
nia wniosku o współfinansowanie ze środków  
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.

Samochody nie były tanie, ale należy pa-
miętać, że dwie spośród naszych jednostek 
(OSP Boguchwała i OSP Niechobrz) funk-
cjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym, a to zobowiązuje.

Spośród czterech zakupionych w ramach 
projektu wozów strażackich, aż trzy trafiły do 
gminy Boguchwała. Są to: 

• Mercedes - ciężki samochód specjalny 
pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z napędem 
4x4 typ GCBA 4/32 . Koszt 670 tys. 

• Volvo -  średni samochód specjalny ra-
towniczo-gaśniczy z napędem 4x2 typ GBA 
2,5/16.  Koszt 590 tys.

• Ford Transit - lekki samochód ratow-
nictwa technicznego z funkcją gaśniczą z na-
pędem 4x2. Koszt 197 tys.

Skuteczna współpraca Boguchwały i Lu-
beni w kwestii aplikowania o środki unijne, 
doprowadziła do zakupu zaawansowanych 

technologicznie pojazdów. Zgodnie z umową 
dotacyjną aż 85 proc. to środki pomocowe, 
zaledwie 15 proc. wkład własny Gmin. Do 
każdego pojazdu jako wyposażenie dodatko-
wo strażacy otrzymali po 12 kompletów peł-
nego umundurowania bojowego. 

Nowe pojazdy zostały oficjalnie przeka-
zane jednostkom OSP z Boguchwały, Nie-
chobrza i Racławówki 3 października 2010 
roku. Z tej okazji odbył się uroczysty apel. 

Cała uroczystość odbyła się zgodnie z 
ceremoniałem strażackim, który reguluje jego 
przeprowadzenie. W programie uwzględnio-
no; złożenie meldunku przez dowódcę uro-

czystości, podniesienie flagi państwowej na 
maszt, odegranie hymnu państwowego, pre-
zentację i pokaz samochodów pod względem 
możliwości techniczno-taktycznych. 

Przekazanie odbyło się poprzez wręczenie  
Naczelnikom OSP kluczyków do samochodu 
oraz dowodów rejestracyjnych. Przekazania 
dokonał  Burmistrz Boguchwały  - Wiesław 
Dronka, mówiąc, iż powierza te samochody 
w nadziei, że będą zawsze sprawne, podniosą 
zdolność operacyjną i zwiększą bezpieczeń-
stwo i ochronę przeciwpożarową mieszkań-
ców gminy Boguchwała. 

W apelu uczestniczyło ok. 150 strażaków 

z dziewięciu jednostek OSP wraz z pocztami 
sztandarowymi, mieszkańcy gminy oraz za-
proszeni goście. Wśród nich byli: Ks. dr Jan 
Koc – Dziekan Dekanatu Boguchwała, Józef 
Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Jan Kucaj – 
Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP 
RP, Waldemar Wilk – Komendant Miejski 
PSP w Rzeszowie oraz Adam Warzybok – 
Wójt gminy Lubenia.  

Brać strażacka w podziękowaniu dla Bur-
mistrza Wiesława Dronki za dotychczasową 
pomoc i przychylność dla OSP, odśpiewała  
„sto lat” wraz z gromkimi brawami.  

Strażacy odebrali kluczyki do nowych samochodów
6 września włączono do podziału 

bojowego nowe samochody pożarnicze. 
Strażacy z OSP Boguchwała,

OSP Niechobrz oraz OSP Racławówka 
nie kryją zadowolenia i dumy z nowego na-
bytku. Jest się czym pochwalić, bo sprzęt, 
który otrzymali jest marzeniem niejednej 

jednostki strażackiej w Polsce. Są to pojaz-
dy marki Mercedes, Volvo i ford. 



EduKAcjA W gMiNiE

Coraz więcej przedszkoli

W gminie Boguchwała funkcjonuje aktualnie 11 szkół 
podstawowych, 3 gimnazja i od 1 września 2010 roku – liceum 
ogólnokształcące. Są również dwa przedszkola samorządowe - w 
Boguchwale i Kielanówce, pod których opieką znajduje się 150 
dzieci. Ponadto 175 maluchów korzysta z funkcjonujących już 
drugi rok 5 punktów przedszkolnych (w Niechobrzu, Zgłobniu, 
Nosówce, Racławówce i Lutoryżu), które prowadzi Stowarzy-
szenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. A to oznacza, że 
liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym zwiększyła 
się w ostatnim roku dwukrotnie i jest to ponad 70 proc. obywa-
teli gminy w wieku od 3-6 lat. Przedszkola i punkty przedszkol-
ne są czynne przez 10-11 godzin.

Obiady dla wszystkich

W gminie działały dotychczas dwie stołówki szkolne - w 
przedszkolu i w szkole podstawowej w Boguchwale, a w ostat-
nim roku uruchomiliśmy stołówkę w Zgłobniu. Z tych kuchni 
dowozimy obiady do części pozostałych szkół oraz punktów 
przedszkolnych. Planujemy w najbliższym czasie objęcie doży-
wianiem wszystkich chętnych dzieci, chcemy by jadły dwuda-
niowe obiady. W tym celu uruchamiamy dodatkową stołówkę 
w Niechobrzu. 

Opieka do godz. 17.

Poza zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach i rozwi-
janiem dożywiania dzieci, ważnym osiągnięciem w ostatnich 
dwóch latach jest zapewnienie opieki pozalekcyjnej. Świetlice 
są już w większości szkół podstawowych (wyjątek to Zarzecze 
i Wola Zgłobieńska) i we wszystkich gimnazjach. To ułatwienie 
dla wielu pracujących rodziców, którzy mogą pozostawiać teraz 
dzieci pod opieką szkoły do godz. 17.00. 

Odnowione budynki

Zadbane szkoły to wizytówka naszej gminy. Wszystkie 
starsze budynki zostały już odnowione – wymieniono w nich 
okna, docieplono. Najbardziej intensywne pod tym względem 
były lata 2007-2008. Na termomodernizację wydaliśmy wtedy 
prawie 2,5 mln zł. W tej chwili przystępujemy do remontu „naj-
młodszych” szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu 
(wybudowana w 1986 r.) i szkoły w Racławówce (oddana w 
1997 r.) 

Bardzo dobrze rozwinięta jest baza sportowa. Przy szkołach 
są sale gimnastyczne. Wyjątek stanowi Zarzecze i SP nr 2 w Nie-
chobrzu. W tej ostatniej wkrótce wybudujemy salę gimnastycz-
ną przystosowana również dla uczniów niepełnosprawnych.

Trzy boiska w rok

W 2009 roku oddaliśmy trzy boiska ze sztucznej trawy 
przy naszych gimnazjach: w Niechobrzu, w Racławówce i w 
Boguchwale. To ostatnie latem służy jako boisko do siatkówki, 
a zimą jest zamieniane na sztuczne lodowisko, z którego korzy-
stają mieszkańcy całej gminy, a także z Rzeszowa. W tej chwili 
uzupełniamy już to, co udało się przez ostatnie lata zrobić. Z bu-
dynków przeszliśmy do ich otoczenia. Przy wszystkich szkołach 
robimy boiska sportowe, aktualnie w Zgłobniu i w Woli Zgło-
bieńskiej, gdzie do tej pory boisk nie było. Będą na nich bieżnie, 
skocznie w dal. 

Place zabaw

Rok temu podjęliśmy się też zbudowania placów zabaw 
przy każdej szkole, w każdej miejscowości. Takie ogródki dla 
dzieci już funkcjonują, ale teraz budujemy nowocześniejsze, 
otwarte dla wszystkich mieszkańców. We wrześniu, z pomocą 
programu „Radosna Szkoła” otwieramy taki duży plac w Luto-
ryżu, a wkrótce kolejne – wybudowane już wyłącznie za pienią-
dze z budżetu gminy.  

Z myślą o niepełnosprawnych

Dwa lata temu postanowiliśmy też utworzyć w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Niechobrzu - klasy integracyjne, 9-13-osobo-
we. W tej chwili jest to jedna klasa 3 i jedna klasa 6. To oznacza 
wprawdzie większe wydatki dla budżetu gminy, ale i olbrzymią 
pomoc dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodziców. Do 
klasy integracyjnej w Niechobrzu dojeżdża nawet uczeń z Rze-
szowa i z gminy Czudec. Namawiamy rodziców, którzy jeszcze 
nie zdecydowali się zapisać tu swoich pociech, by z tej możliwo-
ści skorzystali. Bo w ten sposób gmina może pomóc dzieciom z 
różnymi dysfunkcjami. Mamy samochód, którym tych uczniów 
dowozimy. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W przyszłym roku zainwestujemy też spore 
pieniądze w przygotowanie sali rehabilitacyjnej i zamontujemy 
windę. Zmierzamy do tego, by powstała tu solidna szkoła inte-
gracyjna, z której skorzystają także dzieci z sąsiednich gmin. 

Pod opieką psychologa

W ostatnich trzech latach rozwinęliśmy też w naszych 
szkołach opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Wcześniej był 
jeden pedagog w całej gminie. Dziś mamy dwóch pedagogów i 
jednego psychologa w gimnazjach. Obejmują oni opieką także 
dzieci ze szkół podstawowych. Dodatkowo w Szkole Podstawo-
wej w Boguchwale zatrudniliśmy na pół etatu pedagoga. W ten 
sposób wspomagamy wychowawczo nie tylko dyrektorów szkół 
i nauczycieli, ale i rodziny.

Stypendia

Najpierw wprowadziliśmy stypendia za wyniki w nauce 
i sporcie przyznawane przez dyrektorów szkół. Od 2008 roku 

przyznawane są też stypendia burmistrza. Otrzymują je ucznio-
wie, którzy zajmują wysokie miejsca w konkursach przedmio-
towych, w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej i 
gimnazjum, a także osiągają wysoką średnią ocen. Stypendium 
burmistrza dostają też ci, którzy zdobywają wysokie miejsca w 
zawodach sportowych szczebla co najmniej powiatowego. Sty-
pendium w szkole podstawowej wynosi 400 zł, a w gimnazjum 
- 500 zł. W tym roku otrzymało je 36 uczniów. Uczniowie z ro-
dzin o niskich dochodach mogą się też ubiegać o stypendium 
socjalne. Tylko w tym roku gmina rozpatrzyła pozytywnie 363 
wnioski. 35 uczniów otrzymało również zasiłki szkolne (z po-
wodu zdarzeń losowych). W sumie gmina wydała na tę pomoc 
ok. 200 tys. zł. 

Dużo dodatkowych pieniędzy

Aby wyrównywać szanse edukacyjne uczniów i mieć coraz 
lepiej wyposażone szkoły, piszemy projekty i zdobywamy pie-
niądze. Tylko w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy z różnych 
funduszy:

669 tys. zł - na stworzenie punktów przedszkolnych i na 
rozwój opieki w przedszkolu w Boguchwale, 

771 tys. zł - na zajęcia pozalekcyjne we wszystkich naszych 
szkołach

42 tys. zł - na zakup wyposażenia nowych miejsc zabaw w 
6 szkołach

53 tys. zł - na plac zabaw w Lutoryżu

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 

Stworzone przez samorządowców, nauczycieli i rodziców 
przejęło niektóre dość ważne zadania. Opiekuje się nowymi 
punktami przedszkolnymi i niektórymi świetlicami. Chce też 
uruchomić dodatkową kuchnię, przygotowującą obiady dla 
szkół. Koszty funkcjonowania stowarzyszenia są niewielkie, a 
może się ono również starać o fundusze z unijnych (i nie tyl-
ko) programów. W ostatnim roku realizowało 3 projekty, każdy 
wart 50 tys. zł. Z nich nie tylko wyposażono biuro organizacji, 
ale również uczono mieszkańców gminy podstaw internetu, 
prowadzono też na szeroką skalę zajęcia propagujące wiedzę o 
tradycji regionu.

W planach żłobek

Naszym najbliższym celem jest utworzenie jednego oddzia-
łu żłobka w przedszkolu w Boguchwale. Przedszkole rozbudu-
jemy o ten oddział i o salę ruchu, w której dzieci będą mogły 
ćwiczyć. 

Inwestowanie w dzieci jest najważniejsze
Odnowione i wyremontowane szkoły. Przy każdej boisko i plac zabaw. Coraz więcej dzieci objętych 

dożywianiem i pomocą pedagoga. Stypendia dla najzdolniejszych i klasy integracyjne dla niepełnosprawnych. 
W końcu liceum - pierwsza w gminie i bardzo ambitna szkoła średnia. 

Wszystko udało się osiągnąć w ciągu ostatnich czterech lat.

cOrAz WięcEj PrzEdszKOli

OBiAdy dlA WszysTKich

OPiEKA dO gOdz. 17.

OdNOWiONE BudyNKi

Trzy BOisKA W rOK

PlAcE zABAW

z Myślą O NiEPEłNOsPrAWNych

POd OPiEKą PsychOlOgA

duŻO dOdATKOWych PiENiędzy

W PlANAch ŻłOBEK
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sTOWArzyszENiE rOzWOju OśWiATy 
gMiNy BOguchWAłA

sTyPENdiA

Leszek Kalandyk, dyrektor ZeASiPO 
w Urzędzie Mejskim w Boguchwale.



Żadnej szkoły nie likwidujemy

Subwencja oświatowa od paru lat pozo-
staje na podobnym poziomie. Zależy ona od 
liczby dzieci, a w ostatnich latach ona malała. 
Mimo to wydatki co roku są większe - związa-
ne jest to z podwyżkami pensji dla nauczycie-
li, wzrostem kosztów utrzymania budynków. 
W 2009 roku gmina dołożyła do subwencji 
ponad 1,5 mln zł, a w 2010 - ponad 2 mln 
zł. Mimo to rada miejska tej kadencji uznała, 
że nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła, 
nawet tak małe i kosztowne jak w Zarzeczu, 
gdzie zdarzają się klasy 5-osobowe. 

ŻAdNEj szKOły 
NiE liKWidujEMy
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2007    2008    2008 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Wyniki sprawdzianu 
po klasie VI 2010

- Jednym z najważniejszych osiągnięć samo-
rządu tej kadencji jest otworzenie Liceum 
Ogólnokształcącego w Boguchwale. 

- Starania czyniliśmy przez kilka lat i 
dzięki wysiłkom grupy ludzi, udało się ten cel 
osiągnąć. Liceum mieści się w Pałacu Lubo-
mirskich i kieruje nim pan Zbigniew Kalan-
dyk - doświadczony dyrektor, który kiedyś sze-
fował gimnazjum w Niechobrzu. W pierwszej 
klasie uczy się tu 25 uczniów. To duży sukces, 
że mimo kryzysu w wielu liceach, do naszego, 
jeszcze niesprawdzonego wynikami matur, tak 
wielu młodych ludzi udało się przyciągnąć. 

- Co ich zachęciło?
- Oferta szkoły jest bardzo atrakcyjna. 

Zadbaliśmy o stworzenie młodym ludziom 
optymalnych warunków, nastawiając się na 
opracowanie i zapewnienie indywidualnej 

ścieżki rozwoju każdemu z nich. Tak, by osią-
gnął jak najlepsze wyniki na maturze. To jest 
możliwe, bo nie mamy tak licznych grup, jak 
niektóre, także te prestiżowe licea rzeszow-
skie, w których klasa może liczyć 35-40 osób. 
W tej naszej jednej uczy się 25 osób. Wiele za-
jęć odbywa się w jeszcze mniejszych grupach, 
bo mamy dwa profile: humanistyczny i mate-
matyczno-przyrodniczy. Są także cztery grupy 
językowe. Młodzież ma do wyboru angielski, 
niemiecki, francuski i hiszpański. 

- Uczniowie dostali laptopy?
- To rodzaj mobilnej pracowni kompute-

rowej. Każdy uczeń ma przypisanego laptopa, 
którego przechowuje w swojej szafce, nosi 
na każdą lekcję, na której go potrzebuje, a za 
pozwoleniem nauczyciela może zabierać do 
domu. 

- Jak dobrano kadrę?
- Bardzo starannie. Z tym, że cały wysiłek 

i odpowiedzialność spoczęła na dyrektorze 
tworzonego liceum. On dobierał kandyda-
tów. A do dyspozycji mieliśmy ludzi bardzo 
wysoko wykształconych i o szerokich zainte-
resowaniach, pasjonatów, którzy mogą zarazić 
entuzjazmem młodego człowieka. Pani, która 

uczy języka polskiego, ma stopień doktorski, 
trzech innych nauczycieli również kończy 
doktoraty. Pracujemy nad tym, by w następ-
nym roku szkoła jeszcze bardziej się rozwinę-
ła. Wierzymy, że pod wodzą pana dyrektora 
Zbigniewa Kalandyka nasze liceum stanie się 
jednym z najlepszych na Podkarpaciu.

Rozmowa z Leszkiem Kalandykiem, dyrektorem Zespołu 
ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych 

w Urzędzie Mejskim w Boguchwale.

To liceum będzie wśród 
najlepszych na Podkarpaciu

100 tys.



Rolą instytucji kultury jest kreowanie i 
umacnianie więzi społecznych, poszerzanie ho-
ryzontów poprzez  różne dziedziny aktywności 
ludzkiej.  

Miejskie Centrum  Kultury w Boguchwa-
le, Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w 
Zgłobniu oraz Lokalny Ośrodek Kultury „Ra-
zem” w Niechobrzu promują kulturę wśród 
mieszkańców gminy Boguchwała, wspierają 
regionalną twórczość, starają się dostosowywać 
ofertę do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.  
Dodatkowo pracownicy ośrodków prowa-
dzą Publiczne Punkty Dostępu do Internetu i 
Usług Administracyjnych.  Te trzy instytucje 
kultury dokładają wszelkich starań, by stwo-
rzyć możliwość, zarówno tym najmłodszym jak 
i najstarszym, wartościowego spędzenia czasu. 
Motywem przewodnim ośrodków kultury w 

naszej gminie jest kultywowanie tradycji regio-
nu, integracja społeczności poprzez organizo-
wane konkursy, koncerty, wystawy, itp.

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwa-
le patronuje zespołom ZIBI-BAND, KOM-
PANIJA, ICH TRZECH, chórowi DEO 
GLORIA, które są stałymi punktami wielu 
imprez lokalnych. W ofercie kulturalnej MCK 
znajdują się zajęcia plastyczne, teatralne, ta-
neczne, brydżowe, szachowe. Wśród imprez 
można wymienić pikniki rodzinne, rajdy piesze 
i rowerowe, sportowe turnieje i półkolonie dla 
dzieci, festyny, zabawy i imprezy jubileuszowe, 
przegląd teatrów jasełkowych, koncerty nowo-
roczne, konkursy kulinarne, przeglądy piose-
nek oraz dożynki.

Podkarpacki Festiwal Seniorów „Senio-
rzy – wciąż młodzi twórczo”, Międzynarodowy 

Plener Malarski, Turniej Rycerski, Dni Bogu-
chwały oraz uroczyste obchody świąt narodo-
wych, to wydarzenia, które  skupiają dużą liczbę 
odbiorców ze względu na swój wypracowany w 
ciągu kilku lat prestiż.

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” 
w Zgłobniu obejmuje zasięgiem Zgłobień, Ra-
cławówkę, Nosówkę, Kielanówkę, Wolę Zgło-
bieńską. Patronuje zespołom NOSOWIANY, 
JUBILATKI oraz Młodzieżowemu Zespołowi 
Wokalno – Instrumentalnemu MIX. Oprócz 
tradycyjnych zajęć zachęca do uczestnictwa w 
młodzieżowym kole muzyki rockowej, propo-
nuje także koło języka angielskiego, aerobic. 
Z zaproponowanych przez LOK „Wspólno-
ta” w Zgłobniu zabaw, wyjazdów, turniejów, 
kuligów, dużym zainteresowaniem cieszył się 
tegoroczny, wakacyjny wyjazd dla dzieci do Ju-
raParku w Bałtowie. 

Święto Ziemniaka jest wydarzeniem orga-

nizowanym, przez LOK „Wspólnota” w Zgłob-
niu”  już od kilku lat w przeciwieństwie do  Tur-
nieju Gmin Boguchwała – Lubenia – Świlcza, 
który w tym roku odbył się po raz pierwszy.

Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w 
Niechobrzu prowadzi działalność w Niecho-
brzu, Zarzeczu, Lutoryżu i Mogielnicy. Przy 
ośrodku działają zespoły KALINA, PRESTO, 
chór GAUDIUM oraz orkiestra dęta. Ośrodek 
ten proponuje możliwość nauki gry na gitarze, 
tańca. Organizuje spotkania kół emerytów. Z 
wydarzeń kulturalnych można wyróżnić Jar-
mark Folklorystyczny, Zlot Motocyklistów, 
babski „Comber”, Turniej Sołectw, w tym roku 
odbył się I Przegląd Zespołów Muzycznych – 
Rockowania 2010. W planach Lok „Razem” w 
Niechobrzu zakłada zorganizowanie Festiwalu 
Piosenki Przedszkolnej oraz konkurs fotogra-
ficzny.

Z ewą śliwą, 
dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Boguchwale rozmawia Aneta Pyza.

- Jak wygląda poziom czytelnictwa w gminie 
Boguchwała?

- Według statystyk czytelnictwo w naszej 
gminie stoi na dobrym poziomie. Udaje się to 
dzięki aktywnej współpracy z czytelnikami. Słu-
chając ich propozycji i przy fachowej znajomości 
rynku przez bibliotekarki, wzbogacamy księgo-
zbiór biblioteki o chętnie czytane, nowe tytuły. 
- Jest Pani dyrektorem biblioteki od 6 lat, co 
udało się przez ten czas zrobić?

- Udało nam się umocnić wizerunek biblio-
teki jako instytucji kulturalnej, pełniącej bardzo 
ważną rolę wśród lokalnego społeczeństwa. Nie 
ograniczamy się tylko do gromadzenia i wypo-
życzania książek. Organizujemy wiele imprez 
kulturalnych, które pozwalają odkryć wiele talen-
tów, jakie posiada gmina Boguchwała. Do takich 
należy chociażby zorganizowany kilka miesięcy 
temu konkurs fotograficzny, w którym zarówno 
dorośli, jak i dzieci, mieli okazję do wyrażenia 
tego, jak widzą swoją gminę. Z nagrodzonych fo-
tografi powstała wystawa w centrum miasta. To 
tylko jeden z przykładów. Od sześciu lat organi-
zujemy również Plebiscyt Czytelniczy „Najlepsi z 
Najlepszych”. Przerodził się on w piknik rodzinny, 
na którym dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, 
dziadkami mogą spędzać wspólnie czas. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się również gminny 
konkurs o Harry’m Potterze. Nieustannie zachę-
camy do odkrywania walorów kulturalnych, hi-
storycznych i turystycznych gminy. W 2006 r. wy-
daliśmy dwie publikacje: „Z dziejów Boguchwały. 

50 lat Gminnej Biblioteki Publicznej” oraz tomik 
poezji Heleny Owczarskiej, a w 2008 roku ukazał 
się album „Boguchwała i okolice”. Biblioteka jest 
też wydawcą dwumiesięcznika „Wiadomości Bo-
guchwalskie”.
- Właśnie zakończony został projekt „elektro-
niczna Gmina Boguchwała - Cyfrowa Bibliote-
ka - krok w kierunku społeczeństwa informacyj-
nego”. 

- Przyczynił się on do przekształcenia biblio-
teki w atrakcyjne dla użytkownika, skomputery-
zowane centrum książki, informacji i dziedzictwa 
kulturowego gminy. Nasze biblioteki są teraz 
wyposażone w nowe komputery wraz ze stałym 
łączem internetowym, mają programy do kom-
puterowej obsługi użytkowników, a czytelnik 
może skorzystać z takich usług jak ksero, skano-
wanie, drukowanie. W tym momencie wszystkie 
nasze placówki pracują na serwerze głównym nad 
wspólnym katalogiem. Już w styczniu 2011 roku 
postaramy się udostępnić bazę komputerową w 
Wypożyczalni dla Dorosłych i w Oddziale dla 
Dzieci w Boguchwale, a także w niektórych fi-
liach. Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi, 
który - dodam -zdobył II miejsce w ogólnej kla-
syfikacji projektów złożonych do MSWiA z całej 
Polski, biblioteki w naszej gminie jeszcze zyskają 
na popularności.
- Inne sukcesy? 

- Wspólnie z bibliotekami w Tyczynie, Lube-
ni oraz Chmielniku przystąpiliśmy do Programu 
Rozwoju Bibliotek w Polsce. Otrzymamy sprzęt 
komputerowy z internetem, sprzęt multimedialny 
i teleinformatyczny. 
- Spichlerz, który znajduje się na dawnych te-
renach PGR w Boguchwale, ma zostać zaadap-
towany pod nową siedzibę biblioteki. To dobra 
wiadomość dla czytelników? 

- Oczywiście. Położenie nowej siedziby bi-
blioteki to centrum miasta, tuż obok urzędu miej-
skiego, co pozwoli wielu mieszkańcom gminy 
na łatwiejsze dotarcie do nas. Będzie to centrum 
biblioteczne, ale nie tylko. Planujemy udostępnić 
tam, obok tradycyjnego księgozbioru, inne me-
dia: e-booki, filmy edukacyjne, programy kom-
puterowe. Dodatkowym atutem biblioteki będzie 
możliwość napisania fachowego pisma za pomocą 
specjalnie do tego zaprojektowanego urządzenia 
(podnośnik multimedialny), co umożliwi aktyw-
ne poszukiwanie pracy. Powstanie też kawiarnia, 
kino plenerowe. Budynek będzie jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych punktów wśród bibliotek 
w całej Polsce i Europie. A co najważniejsze każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. 

Biblioteka - tu spotyka się wiedza, kultura i sztuka

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale należy do nielicznych bibliotek 
publicznych na Podkarpaciu, mogących poszczycić się tak dużą i dobrze rozwiniętą 

siecią biblioteczną. Na terenie gminy funkcjonuje obecnie 11 agend GBP, 
zapewniając mieszkańcom wszystkich miejscowości dostęp do książki. 
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Na dzień 30 czerwca 2010 roku biblio-
teki publiczne miasta i gminy Boguchwała 
posiadały łącznie 84 496 książek, w tym w 
mieście Boguchwała - 27 647 woluminy 
(32,7%), a w bibliotekach wiejskich - 56 
849 książek (67,3%). W ostatnich czterech 
latach zbiory powiększały się o ok. 3 tys. 
nowości wydawniczych rocznie. W 2009 
roku gmina Boguchwała zajmowała w po-
wiecie rzeszowski I miejsce pod względem: 
liczby wypożyczeń na jedną książkę, liczby 
czytelników na 100 mieszkańców, liczby 
wypożyczeń na jednego czytelnika i liczby 
wypożyczeń na 100 mieszkańców.

PiErWsi W POWiEciE

TAK WYPADLIŚMY W 2009 R. W PORÓWNANIU Z BIBLIOTEKAMI PO-
WIATU RZESZOWSKIEGO I WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

 AKTYWNOŚć CZYTELNICZA W 2009 ROKU

CZYTELNICY GBP W BOGUCHWALE
W LATACH 2006-2009

Wizualizacja wnętrza biblioteki w budynku obecnego spichlerza.
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Festiwal "Balkan Folk Fest" rok-
rocznie organizowany na przestrzeni 
od czerwca do sierpnia jest największą 
tego typu imprezą w Europie zrze-
szającą ponad 100 orkiestr dętych, 
chórów oraz grup folklorystycznych 
z krajów "Starego Kontynentu". Festi-
wal zyskał prestiż dzięki wysokiemu 
poziomowi artystycznemu uczest-
niczących w nim zespołów i wspa-
niałej, przyjaznej atmosferze wśród 
uczestników. Wszystkie te czynniki 
sprawiają, że festiwal cieszy się dużą 
popularnością przyciągając z roku na 
rok coraz większą liczbę najlepszych 
europejskich, amatorskich zespołów 
artystycznych oraz zyskuje aprobatę 
zadowolonej publiczności. Świetna 
lokalizacja odbywających się koncer-
tów festiwalowych w turystycznych 
bułgarskich miasteczkach u wybrzeży 
Morza Czarnego zapewnia tłumnie 
gromadzącą się wokół scen między-
narodową publiczność. Dzięki temu 
występujące grupy mogą promować 
swój region oraz kulturę przed szero-
kim gronem słuchaczy.                          

Podczas tygodniowego pobytu w 
Bułgarii zaprezentowaliśmy swój re-
pertuar na trzech koncertach. Pierw-
szy występ odbył się 25 sierpnia w 
miasteczku Primorsko. 28 sierpnia ze-
spół „Kompanija” oraz obydwa chóry 
zaprezentowały się na scenie miastecz-
ka Carevo, natomiast 29 sierpnia po 
raz kolejny występ odbył się na scenie 
w Primorsku. Zadowoleni słuchacze 

słowami uznania oraz gromkimi bra-
wami nagradzali występujące zespo-
ły. W czasie wolnym od koncertów 
i prób wypoczywaliśmy korzystając 
z atrakcji nadmorskiej miejscowości 
oraz uczestniczyliśmy w zabawach 
integracyjnych organizowanych dla 
wszystkich uczestników festiwalu. 

Udział „Gaudium”, Deo-Gloria” i 
„Kompaniji” w festiwalu, był promo-
cją tych zespołów oraz Gminy Bogu-
chwała na forum ogólnoeuropejskim. 
Uczestnictwo w festiwalu pozwoliło 
nam na rozwój muzyczny oraz na 
zdobycie doświadczenia scenicznego. 
Festiwal był okazją do konfrontacji 
naszych umiejętności z poziomem 

artystycznym innych tego rodzaju ze-
społów. Podczas 9-dniowego pobytu 
w Bułgarii mieliśmy szansę zintegro-
wać się i doszlifować repertuar. Dla 
członków naszych grup, wyjazd był 
swoistą nagrodą za całoroczne zaanga-
żowanie wkładane w pracę dla dobra 
zespołów. Wyjazd zespołu „Kompa-
nija” oraz chórów „Gaudium” i „Deo-
Gloria” na międzynarodowy festiwal 
„Balkan Folk Fest” odbył się dzięki 
zaangażowaniu organizacyjnemu, 
oraz wsparciu finansowemu ze strony 
Burmistrza Gminy Boguchwała, za co 
wszyscy uczestnicy wyjazdu składają 
podziękowania.

Alicja Moszkowicz

W Podkarpackiej Lidze Kadetek rywalizował będzie mło-
dy zespół Lubczy. Przed sezonem w tych rozgrywkach siatkarki 
z Racławówki zajęły dobre, ósme miejsce. W tym roku apetyty 
są jeszcze większe, gdyż zespół został wzmocniony dobrze za-
powiadającą się miejscową zawodniczką Bernadetą Nobis. Już 
w pierwszej fazie rozgrywek Lubcza natrafiła jednak na „grupę 
śmierci”. Aby wejść do elity zespołów walczących o mistrzostwo 
nasz zespół musi pokonać znane ośrodki siatkarskie takie jak 
Jasło, Krosno czy Sanok.  Już na wstępnym etapie rozgrywek 
szykuje się zatem interesująca walka. Kadetki swoje mecze roz-
grywają na sali w Kielanówce w soboty o 11. Warto dodać, iż jest 
to grupa wiekowa do 16 lat, a większość zawodniczek to absol-
wentki klasy sportowej Gimnazjum w Racławówce. Za zespo-
łem już pierwsze mecze. Dziewczęta uległy Karpatom Krosno, 
ale później pokonały MOSiR Jasło i UKS Dubiecko. 

W sezonie 2010/11 Stowarzyszenie proponuje sympaty-
kom i fanom siatkówki także mecze III Ligi Kobiet. Lubcza Ra-
cławówka będzie w tych rozgrywkach debiutować, ale ciekawie 
zebrany skład zwiastuje, iż wcale kopciuszkiem zamykającym 
tabelę nie będzie. III Liga jest najwyższą klasą rozgrywkową 
prowadzoną przez Wojewódzki Związek Siatkówki. W tym 
roku obok Lubczy rywalizować w niej będzie siedem zespołów. 
Sezon zapowiada się ciekawie, a do Kielanówki gdzie również 

swoje mecze rozgrywały będą seniorki zawitają renomowane ze-
społy MOSiR-u Jasło, AZS-u Rzeszów, UMKS-u Łańcut, Polo-
nii Przemyśl, Sanoczanki Sanok, czy Stali Nowa Dęba i Olimpu 
Czudec. 

Mimo klasy rywali, drużyna Lubczy może w tych rozgryw-
kach sporo namieszać. Zespół prowadzony przez grającą trener 
Alicję Nerc, składający się z młodych zawodniczek, przemie-
szanych doświadczonymi, ogranymi siatkarkami  jest w stanie 
dostarczyć wielu emocji i postraszyć każdego niemal rywala. Na 
potwierdzenie mogę dodać, iż w pierwszym spotkaniu Lubcza 
rozbiła sąsiada „zza miedzy” AZS UR Rzeszów 3:0. Były to małe 
derby, gdyż niektóre zawodniczki naszej ekipy są studentkami 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Warto się na własne oczy prze-
konać na co stać debiutanta, zaglądając na halę do Kielanówki w 
sobotnie popołudnia. 

Treningi siatkarskie są prowadzone również dla najmłod-
szej wiekowo kategorii, czyli młodziczek i cieszą się one dużym 
zainteresowaniem. W sumie we wszystkich kategoriach wieko-
wych regularnie trenuje ponad 50 siatkarek! 

Piątkowe wieczory to wprawdzie zmagania amatorów, ale 
poziom zawodów i emocji wcale nie będzie niski. Amatorskie 
zespoły z gminy Boguchwała i okolic po raz szósty z rzędu ry-
walizować będą w BALS-ie. W tym roku w dwóch ligach zagra 

absolutnie rekordowa liczba… 28 drużyn! 
Mimo, iż wielu zawodników przeniosło się do „związko-

wej” IV ligi, to rozgrywki zapowiadają się nie mniej ciekawie niż 
przed rokiem. W całych zawodach odbędzie się blisko sto me-
czów. Wiele z nich na pewno przyciągnie na trybuny licznych 
miejscowych kibiców.

Informacje na temat wyników i bieżących terminów spo-
tkań wszystkich powyższych rozgrywek dostępne są na stronie 
Stowarzyszenia (www.sstlubcza.com). 

Maciej Dziedzic

Karolina Cicha wykonuje muzykę w stylu Rocka Eklektyczne-
go, który czerpie z różnych stylów poczynając od muzyki etnicznej 
poprzez hip hop, reggae aż po hard rocka. Głos i ekspresja wokalistki 
stworzyły niepowtarzalną atmosferę, koncertu dopełnił pokaz slajdów 
i odczyt dotyczący historii miasta stołecznego Warszawa, przygoto-
wany przez  Krystynę Miłek, nauczycielkę historii w SP w Zgłobniu. 
Zorganizowany koncert stworzył możliwość zasłuchania się w  utwory 
znane ale w nowych aranżacjach. Organizatorom koncertu należą się 
słowa uznania, ponieważ umożliwili mieszkańcom Gminy Boguchwa-
ła, obcowanie ze sztuką, jaką jest muzyka Karoliny Cichej.

Aneta Pyza

Boguchwała gościła na festiwalu w Bułgarii
W ostatnim tygodniu wakacji w dniach 23 VIII – 31VIII 2010, dwa chóry „Deo_Gloria” z Boguchwały i „Gau-

dium” z Mogielnicy oraz zespół ludowy „Kompanija”, 
reprezentowali gminę Boguchwała na festiwalu „Balkan folk fest 2010”  w Bułgarii (Kiten). 

Na siatkarskich parkietach
Popularna w Polsce siatkówka zaczyna odgrywać coraz większą rolę na terenie Gminy Boguchwała. 

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza od kilku lat organizuje Boguchwalską Amatorską Ligę Siatkówki, 
w rozgrywkach związkowych wystawia grupy młodzieżowe kobiet, a w tym do III Ligi Pań zgłosiło również ekipę 

seniorek! Początek października i listopada wiąże się ze startem wszystkich tych rozgrywek.

Karolina Cicha z koncertem 
w Zgłobniu

W Szkole Podstawowej w Zgłobniu, 29.09. 2010 r. odbył się jedyny 
na Podkarpaciu kameralny koncert  Karoliny Cichej 

z zespołem. Widowisko jakie stworzyła ta nietuzinkowa 
wokalistka, to perfekcyjnie przygotowany występ. Zaprezentowała 

nowe aranżacje znanych utworów, takich jak na przykład 
„Sen o Warszawie” Czesława Niemena czy 

„Warszawa jest smutna bez ciebie” Jacka Lecha. 
Magiczna muzyka i hipnotyzujący głos artystki wprowadziły zgro-

madzoną publiczność w opowieść o Warszawie poprzez 
utwory muzyczne. Na koncert złożyły się utwory z najnowszej 
płyty WAWA2010.PL wydanej nakładem Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Podczas nagrywania utworów na płytę, 
Karolinie Cichej  towarzyszyli m.in.: Tomasz Budzyński, 

Czesław Mozil, Mamadou Diouf.



Autor: Stieg Larsson
Tytuł: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet
Wydawnictwo: Jacek Santorski & Co Agencja 
Wydawnicza
Rok: 2008 Warszawa

             
Książka Stiega Larssona pt: „Mężczyźni, 

którzy nienawidzą kobiet” to pierwsza część 
trylogii kryminalnej „Millenium”. Autor książ-

ki to znany szwedzki dziennikarz, któremu 
poglądy lewicowe były bliskie, gdyż popierał 
ruchy antyrasistowskie i antyfaszystowskie. 
Zmarł 9 listopada 2004 roku w wieku 50 lat. 
Przyczyną śmierci był rozległy zawał. Dzienni-
karz nie doczekał się światowego sukcesu swo-
ich powieści.

„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” to 
majstersztyk kryminałów. Porywająca historia, 
znakomicie wykreowani i wyraziści bohatero-
wie. Powieść to nie tylko fikcja literacka autora. 
Zawiera również wiele elementów opisujących 
system polityczny, który działał w Szwecji. 
Taki środek zastosowany przez Larssona nada-
je autentyczności książce. Pierwszy tom nie bez 
powodu został światowym bestsellerem, zaska-
kuje w każdym momencie, tempo i budowa  fa-
buły, nic dodać nic ująć. Apetyt rośnie w miarę 
czytania. Para stworzona przez Stiega Larsso-
na: dziennikarz Blomkvist i Slander genialna 
i niezależna researcherka. Znakomity duet, 
który wspólnie chce rozwikłać wstrząsającą hi-
storię pewnej rodziny. Ale o tym ani słowa. Nie 
warto zdradzać największego sekretu Larssona. 
Niech każdy dokona zaskakującego odkrycia 
na własną rękę. Warto też zastanowić się czyta-
jąc powieść nad tytułem książki. Tu jest ukryte 
przesłanie. Ale jakie, pozostawiam Państwa w 
niepewności i odsyłam do powieści.

Monika Moskal

rOzMAiTOści20

termin składania wniosków : 
od 8 LISTOPADA  2010 r. do 7 GRUDNIA 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny  Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tka-
czowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00

tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na-

leży składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w 
niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym 
na stronach internetowych: 

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-
kiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  

2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod 
adresem www.arimr.gov.pl   

3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – 
Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „RÓŻNICOWANIE W 
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” oraz „MAŁYCH 
PROJEKTÓW” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lo-
kalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych 
do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU 
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” oraz „MAŁYCH PROJEK-
TÓW” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stro-
nach internetowych:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpac-
kiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  

2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod 
adresem www.arimr.gov.pl   

3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – 
Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

limit dostępnych środków na operacje w zakresie:
1. „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEROLNICZEJ”  w 2010 r. wynosi 250 000,00 zł (słownie: dwie-
ście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) 

2.  „MAŁYCH PROJEKTÓW” w 2010 r. wynosi 45 383,78 
zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 
złote 78/100)

 
szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzy-

skać w:
1. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Sto-

warzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Inno-
wacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) w 
godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 
870 15 79; 698 166 371,  

2. Siedzibie   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania 
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 
(pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. 
(17)86 70 119

3. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Sto-
warzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i In-
nowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy 
czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 

TEL: (17) 85 03 914 wew.47

zarząd Województwa Podkarpackiego 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
Programem rozwoju obszarów Wiejskich w zakresie operacji, 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” 
objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

oraz w zakresie

 „MAŁYCH PROJEKTÓW”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

stowarzyszenia lokalna grupa działania „trygon – rozwój i innowacja”
działającej na terenie gmin :

lubenia, Świlcza oraz Miasta i gminy boguchwała

     
Autor: Safiya Hussaini Tungar Tudu i Raffaele 
Masto
Tytuł: Safiya – Żyję dzięki wam.
Wydawnictwo: Świat Książki
Rok: 2005 Warszawa 

Historia Safiyi i Nigeryjki z wioski Tungur 
Tudu to opowieść, którą napisało samo życie. 
Safiya, którą oskarżono o cudzołóstwo, zosta-

ła skazana na śmierć przez ukamienowanie. 
Książka to wzruszająca, a zarazem wstrząsająca 
historia o młodej, muzułmańskiej dziewczynce, 
która jako trzynastolatka musiała wyjść za mąż, 
ponieważ tak zakazywało prawo koraniczne. 
Los nie oszczędzał Safiyi, liczne upokorzenia i 
śmierć dwojga jej dzieci pozostawiło dotkliwe 
ślady. Historia tej kobiety pokazuje, że miłość 
do swojego dziecka i wola walki potrafi czynić 
cuda. Safiya jest na to doskonałym dowodem. 
Warto więc zatem poznać autentyczne losy tej 
wspaniałej kobiety.

Monika Moskal ma 23 lata, od uro-
dzenia mieszka w Boguchwale. Jest absol-
wentką Wyższej Szkoły Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie. W ubiegłym roku 
zdobyła tytuł licencjata z dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej. Obecnie rozpo-
częła studia magisterskie na wyżej wymie-
nionym kierunku. 

Od dzieciństwa pasjonuje się czyta-
niem książek. Czytanie daje jej dużą satys-
fakcję i radość poznawania nowych histo-
rii. Oprócz literatury uwielbia chodzić po 
górach i podróżować.

Czytelnicy polecają


