
NR 6 (104) 2016

Podczas jubileuszu biblioteki
wystąpiła aktorka Katarzyna Żak

Diamentowy jubileusz biblioteki
w Boguchwale

str. 10

Dotacja dla
Gminy Boguchwała
na opracowanie
programu
rewitalizacji

- str. 5

Zrób
mammografię
i wygraj
nagrody

- str. 8

Boguchwalski Jarmark 
Bożonarodzeniowy
 - zapraszamy
wystawców

- str.  13

W Woli Zgłobieńskiej
bili rekord
Guinnessa 

- str. 12

Fot. Tadeusz Poźniak



60 lat Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale 

Gala Jubileuszowa

Fot. Tadeusz Poźniak



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

Zespół redakcyjny:
Aneta Świeca, Irena Jakubiec, Damian Drąg

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

Skład i druk: Digital Art Studio   www.digitalartstudio.pl

Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tek-
stów oraz korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca 
nie zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy.

Spis treści
Wiadomości Samorządowe:

 Z kalendarza Burmistrza... .................................................

 Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale ..............................

 Dotacja dla Gminy Boguchwała na opracowanie 

programu rewitalizacji ........................................................

Informacje

 AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW  GMINY BOGUCHWAŁA .....

 Urząd Miejski w Boguchwale czynny całą dobę .......

 Jesteś osobą niepełnosprawną? - zarejestruj się 

w Powiatowym Urzędzie Pracy .......................................

 Zrób mammografię i wygraj nagrody ...........................

 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 

do gminnych bibliotek .......................................................

 Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale jest partne-

rem projektu „Sieć Miejsc przyjaznych Młodzieży” ...........

Kronika:

 Diamentowy jubileusz biblioteki już za nami ............

 70 lat  Koła Łowieckiego „Rogacz” ..................................

 Medale od Prezydenta i Ministra Kultury dla miesz-

kańca Boguchwały ...............................................................

Szkoła:

 W Woli Zgłobieńskiej bili rekord Guinnessa................

 „Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci” .......................

Kultura i rozrywka:

 Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy - zapra-

szamy wystawców ................................................................

 I Regionalny Przegląd Latawców w Boguchwale 

rozstrzygnięty  .......................................................................

 Unikatowa porcelana w Miejskim Centrum Kultury 

w Boguchwale .......................................................................

 Kalendarz wydarzeń kulturalnych [listopad / gru-

dzień] ........................................................................................

Sport:

 Gimnazjaliści na Międzynarodowych Zawodach 

Lekkoatletycznych w Czechach .......................................

 Wicemistrzynie Polski z OSP Racławówka ...................

 Mateusz Rejch najszybszy w MTB Boguchwała .........

 Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Inno-

wacja” ........................................................................................

 Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale  ..............

 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego z okazji 

1050-lecia chrztu Polski ......................................................

4

4

 

5

6

7

 

8

8

 

9

9

10

11

 

12

12

13

 

13

 

14

 

15

 

16

 

16

17

17

 

18

19

 

19

Wiadomości samorządowe 3

Wiadomości Boguchwalskie listopad nr 6 (104) 2016

Zmiana siedziby 
obsługi programu 

500+
oraz funduszu

alimentacyjnego 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bo-
guchwale informuje, iż od dnia 20 paździer-
nika 2016 roku siedziba działu świadczeń 
rodzinnych 500+ oraz funduszu alimenta-
cyjnego mieścić się będzie w budynku Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale, Plac 
Rynek 2.
• Świadczenia rodzinne - I piętro,
 pokój nr 1.15
• 500+ - I piętro, pokój nr 1.07
• Fundusz alimentacyjny - I piętro,
pokój nr 1.18
• Przyjmowanie wniosków na okres zasiłko-
wy 2016/2017 - I piętro, pokój nr 1.07

MOPS



Z kalendarza Burmistrza...
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Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

25.08. –  sesjia Rady Miejskiej oraz zebranie sołtysów,
28.08. – udział w XVI Dożynkach Województwa Podkarpac-
kiego w Polańczyku,
29.08. - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie drogi 
ekspresowej S-19
30.08. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego,
04.09. – udział w  spotkaniu z okazji „Narodowego Czytania” 
w Niechobrzu,
05.09. -  posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 
06-08.09. - udział w XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy 
Zdroju,
11.09.  -  udział w Dron Show Rzeszów 2016,
11.09. – udział w festiwalu „Smaki Jesieni” w Boguchwale,
12.09. - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim,
14.09. – udział w  konsultacjach społecznych projektu „Strate-
gii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w Jasionce,
17.09. - udział w spotkaniu z okazji  Jubileusz 70-lecia Koła 
Łowieckiego „Rogacz” w Niechobrzu,
19.09. – udział w inauguracji V semestru Uniwersytetu Aktyw-
ni Plus  w Boguchwale,
20.09. – spotkanie w Warszawie w sprawie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
21.09.– posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego
21.09. - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie bu-
dowy zjazdu z drogi ekspresowej S-19
29.09. – sesja Rady Miejskiej
30.09. – udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO 
WP na lata 2014 – 2020

30.09. -  udział w spotkaniu z okazji Jubileuszu 60-lecia dzia-
łalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
02.10. -  udział w XI Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej  w Bo-
guchwale
04.10. – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego
05-06.10. – udział w spotkaniu miast partnerskich Bystřice 
nad Pernštejnem (Czechy)
07.10. – udział w  Inauguracji Roku Akademickiego  Politech-
niki Rzeszowskiej
10.10. – Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszow-
skiego
10.10. – udział w posiedzenie grupy roboczej ds. Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
17.10. – spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim
18.10. – spotkanie u Wojewody Podkarpackiego
20.10. – Sesja Rady Miejskiej
20.10 – udział w otwarciu wystawy „Historie ukryte w porcela-
nie” w MCK w Boguchwale
21.10. – spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rol-
nych Oddział Terenowy w Rzeszowie
21.10  -  spotkanie z wicemistrzyniami Polski z OSP Racławów-
ka w sportach pożarniczych
24.10. – spotkanie w  Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim
25.10. - posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego
26.10. – spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpac-
kiego Władysławem Ortylem
27-28.10. – udział w warsztatach dot. zarządzania instrumen-
tem Zintegrowanych Inwestycji   Terytorialnych w Polsce 
29.10. – udział w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP

 XXX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 
20 października 2016 roku.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
1) Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
2) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3) Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku,
4) Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
5) Nabycia na rzecz gminy nieruchomości Nr 813/3 położonej 

w Lutoryżu,
6) Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Bo-

guchwale,
7) Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Racła-

wówce,
8) Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Nie-

chobrzu,
9) Delegowania i zwrotu radnym kosztów podróży służbo-

wych.

 XXIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 29 
września 2016 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały 
sprawie:
1) Zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Boguchwale w spra-

wie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rze-
szowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

2) Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
3) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 14 
września 2016 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały 
sprawie:
1) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem 

Rzeszowskim w zakresie warunków i trybu współpracy przy 
realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 151712 R w Boguchwale” realizowanego w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019”
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2) Zmiany budżetu gminy na 2016 roku,
3) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej
4) Nieodpłatnego przekazania składników majątku będącego   

własnością  gminy na rzecz MCK w Boguchwale,
5) Nabycie części działki w Racławówce.

 XXVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 25 
sierpnia 2016 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały 
sprawie:
1) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
2) Udzielenia pożyczki  Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gmi-

ny Boguchwała
3) Emisji obligacji,
4) Przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu  w 

ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na  lata 2014-2020 w ramach Osi Prio-
rytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób   zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem 
społecznym – konkurs nr RPPK.08.01.00-I  P.01-18-004/15.

5) Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia 
przez Gminę Boguchwała  wkładu własnego do realizacji pro-
jektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 
Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem 
społecznym – konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15

6) Zmiany budżetu gminy na 2016 rok,
7) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8) Uchylenia uchwały Nr XX.233.2016 w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania ponad budżet 2016 roku.
9) Stwierdzenia ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Nosówka,
10)Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inka-
sa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodze-
nia za inkaso,

11) Zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w 
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso,

12) Przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Utworzenie żłob-
ka w Racławówce  - aktywni    rodzice na rynku pracy’

13) Uchylenia uchwały Nr XXII/370/2012 wraz z późniejszą 
zmianą dotyczącą określenia trybu i szczegółowych kryte-
riów oceny wniosków  o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej,

14) Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z orga-
nizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów prawa miejscowego  w dziedzi-
nach dotyczących  działalności    statutowej tych organi-
zacji,

15) Rozpatrzenie skargi.

 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotacje 
samorządom na opracowanie lub aktualizację programów 
rewitalizacji. Na liście rankingowej znalazła się także Gmina 
Boguchwała, która otrzyma wsparcie na opracowanie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji. Projekt o wartości 41  025 zł 
otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 w wysokości 36 922,50 zł.
 Dla Gminy Boguchwała Lokalny Program Rewitalizacji bę-
dzie dodatkowym narzędziem wspierającym rozwój gminy - dia-
gnozującym, a następnie poprzez zaplanowane zadania, elimi-
nującym „najsłabsze obszary” w gminie. Głównym celem działań 
i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowa-
nych i wdrażanych w ramach opracowanego programu, będzie 
wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego Gminy 
Boguchwała poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów oraz 
obiektów wymagających wsparcia, a także przeciwdziałanie ne-
gatywnym zjawiskom społecznym.
 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wypełni tak-
że zadania dotyczące poprawy stanu zagospodarowania i jakości, 
w tym estetyki, przestrzeni publicznej oraz zwiększenia dostęp-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dotacja dla Gminy Boguchwała na 
opracowanie programu rewitalizacji 

ności i jakości różnorodnych usług publicznych, m.in. komuni-
kacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowo-
-rekreacyjnych. Proces rewitalizacji wpłynie pozytywnie nie tylko 
na rozwój obszarów rewitalizowanych, ale także bezpośredniego 
otoczenia. Program będzie także podstawą do ubiegania się o do-
tacje z funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w procesie 
wnioskowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

UM



Informacje6

Wiadomości Boguchwalskie listopad nr 6 (104) 2016

AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW 
GMINY BOGUCHWAŁA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

ub wykluczeniem społecznym

 Gmina Boguchwała oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale zapraszają 
chętne osoby do wzięcia udziału w projekcie Aktywność Mieszkańców Gminy Boguchwała. 

 Głównym celem projektu jest aktywna integracja 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia poprzez zastosowanie 
dostępnych narzędzi w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej i 
doprowadzenie do aktywizacji społeczno zatrudnieniowej.

 Projekt jest skierowany zarówno do kobiet jak i mężczyzn, bezrobotnych mieszkańców 
gminy Boguchwała zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadających 2 lub więcej dzieci pozostających pod opie-
ką rodziców. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 Uczestnicy projektu mogą liczyć na szerokie wsparcie oraz profesjonalną pomoc psycholo-
ga, prawnika, doradcy rodziny oraz doradcy zawodowego. Każdy z uczestników skorzysta rów-
nież z usług prozdrowotnych. 

 Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, skorzystają z 
zajęć life coachingu, warsztatów rozwoju osobistego czy kursu kreacji wizerunku. Mogą rów-
nież liczyć na wsparcie społeczne ich rodzin oraz na wiele atrakcji w postaci wyjść do kina, te-
atru, basenu czy siłowni. 

 W ramach projektu będzie również funkcjonować świetlica Akademii Rodziny zapewniają-
ca ciekawe spędzanie czasu dla całych rodzin, pomoc w nauce dla dzieci, zajęcia plastyczne oraz 
gry i zabawy.

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą. Biu-
ro Projektu znajduje się w siedzibie MOPS Boguchwała przy ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 
Boguchwała i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 
15:30.
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 Dla większości z nas 
wyprawa do  jakiegokolwiek 
urzędu zwykle nie należy do  
ulubionych zajęć. Często je-
steśmy bardzo zajęci i na wi-
zytę w urzędzie brakuje nam 
czasu. Dobra wiadomość dla 

Państwa jest taka, że Urząd Miejski w Boguchwale poprzez Internet  
jest teraz czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu.  Wiele spraw  
można załatwić tą drogą z dowolnego miejsca, w którym mamy 
dostęp do Internetu.
 Aby załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną, 
bez konieczności wychodzenia z domu, konieczne jest  posiadanie 
podpisu kwalifikowanego, który jest elektronicznym podpisem rów-
noważnym podpisowi własnoręcznemu lub bezpłatnego profilu 
zaufanego ePUAP. Mając podpis kwalifikowany lub profil zaufany, 
możliwe jest podpisywanie dokumentów m.in. w Elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. Jego posiadanie 
pozwala również na korzystanie z Platformy Informacyjno-Płatniczej, 
umożliwiającej sprawdzanie oraz uregulowanie przez Internet zobo-
wiązań podatkowych.
W jaki sposób uzyskać profil zaufany?
 Osoby nie posiadające jeszcze konta na platformie ePUAP po-
winny je utworzyć. W tym celu należy wypełnić wniosek o założe-
nie profilu oraz potwierdzić tożsamość. W ciągu 14 dni od złożenia 
wniosku,  należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do 
jednego z punków potwierdzających. Taki punkt znajduje się także 
w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Można to również zrobić za po-
średnictwem bankowości internetowej, jeżeli bank w którym mamy 
konto oferuje taką usługę. W przypadku  problemu z założeniem 
profilu zaufanego, można uzyskać pomoc w Urzędzie Miejskim w 
Boguchwale dzwoniąc pod numer 17 87 55 213.
Jak posługiwać się  profilem zaufanym?
 Przy pomocy profilu zaufanego możemy  elektronicznie podpi-
sywać dokumenty i przesyłać je do urzędu, gdzie będą rozpatrywa-
ne identycznie jak dokumenty papierowe podpisane własnoręcznie. 
Po zalogowaniu się na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wy-
bieramy usługę, z której chcemy skorzystać np. złożenie pisma. Na-
stępnie wypełniamy wniosek i podpisujemy go profilem zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak wypełniony 
wniosek można już wysłać do urzędu.
Jakie sprawy załatwimy on-line?
Poniżej przedstawiamy przykładowe sprawy, jakie można załatwić przez 
Internet w Urzędzie Miejskim całą dobę, przez siedem dni w tygodniu:
• pismo ogólne do urzędu w każdej sprawie,
• wniosek o organizację imprezy masowej,
• wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
• wniosek o zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewiden-
cji podatników podatków i opłat lokalnych,
• wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
• deklaracja na podatek od środków transportowych,
• deklaracja DR-1 na podatek rolny,
• deklaracja na podatek od nieruchomości,
• deklaracja na podatek leśny,
• informacje o lasach,
• informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nie-
ruchomości,

Urząd Miejski w Boguchwale czynny całą dobę 
• deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi,
• wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
• wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku,
• informacja o gruntach.
 Do wymienionych  e-usług wchodzimy poprzez stronę www.bo-
guchwala.pl, uruchamiając zakładkę „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”
 Z kolei za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej 
możecie Państwo sprawdzić wysokość swoich zobowiązań wobec 
gminy, tj. kwoty poszczególnych rat podatków i opłat, w szczególno-
ści: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,  poda-
tek od środków transportu, opłata za gospodarowanie odpadami. 
Portal udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego po-
datku lub opłaty. W przypadku decyzji podatkowych można pobrać 
ich kopie w postaci pliku PDF. W systemie można przeglądać historię 
zobowiązań z lat ubiegłych. Portal mieści się pod adresem: https://
enaleznosci.boguchwala.pl/
 Za pośrednictwem tego serwisu możliwe jest dokonywanie 
wpłat na poczet wyżej wymienionych opłat. Wystarczy zaznaczyć 
raty, za które chcemy zapłacić i wybrać odpowiedni bank z listy. Lo-
gowanie do serwisu jest możliwe za pomocą profilu zaufanego. 
 Taką funkcjonalność e-urzędu udało się wdrożyć dzięki realizacji 
projektu   „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” wspólnie z miastami 
Krosno i Przemyśl oraz gminami Rymanów, Frysztak i Lubenia, na który 
uzyskaliśmy  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo, 
żeby zapewnić dostęp do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem 
z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej   lub niepełnosprawności, pozyskano środ-
ki z Unii Europejskiej w wysokości ponad 3 mln złotych. W ramach tej 
kwoty  298 gospodarstw domowych na terenie naszej gminy otrzymało 
sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. Ponadto, szkoły i instytucje 
kultury  wyposażono łącznie w 456 sztuk komputerów i 38 drukarek. 
 Proponując Państwu powyższe   rozwiązania, zależało nam na 
ułatwieniu dostępu do urzędu również poza godzinami jego pracy. 
Zachęcamy  do korzystania  z tej formy kontaktu.

Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota
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 ZOZ nr 2 w Rzeszowie zaprasza Panie w wieku 50-69 lat 
na bezpłatne badania mammograficzne w ramach III edycji 
kampanii „RAK a ZDROWIE”. Akcja trwa od 5 września 2016 
roku do 12 grudnia 2016 roku i jest skierowana do miesz-
kanek powiatu rzeszowskiego. Badania mammograficzne 
można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-
17:30, w Przychodni Specjalistycznej - Centrum Diagno-
stycznym ZOZ nr 2 przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie.
 Dodatkowo, Panie które wykonają bezpłatną mammo-
grafię w okresie trwana akcji mogą wziąć udział w losowaniu. 
Do wygrania aż 35 atrakcyjnych nagród rzeczowych, m.in. 
mikrowieża, kuchenka mikrofalowa, roboty kuchenne, suszar-
ko-lokówki, zestawy garnków, zestawy kosmetyków, zestawy 
ręczników, podwójne bilety do kina i wiele innych. Aby wziąć 
udział w loterii wystarczy zakupić los w Pracowni Mammogra-
ficznej za symboliczną kwotę 0,50 zł.
 Ponieważ badania są wykonywane w ramach programu 
NFZ, Panie mogą się przebadać bez skierowania i całkowicie 
bezpłatnie. Rejestracja odbywa się pod nr tel. 17 86 13 605.
 Kampania „RAK a ZDROWIE” realizowana jest przez ZOZ 
nr 2 już po raz trzeci. W ubiegłorocznych edycjach wzięło 
udział aż 1015 Pań, z czego 61 kobiet zostało skierowanych 
na dalszą diagnostykę. Wczesne wykrycie zmian nowotworo-
wych pozwala podjąć odpowiednie leczenie i znacznie zwięk-
sza szanse na szybkie i pełne wyleczenie choroby.
 Więcej informacji na temat kampanii znaleźć można stro-
nie www.rakazdrowie.pl.

ZOZ nr 2 Rzeszów

Zrób mammografię
i wygraj nagrody 

Jesteś osobą niepełnosprawną?
- zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w 
Rzeszowie corocznie otrzymują z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych środki na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych 
takich jak dofinansowania do turnu-
sów rehabilitacyjnych, likwidacji barier 
architektonicznych, likwidacji barier w 
komunikowaniu się, likwidacji barier 
technicznych,   sprzętu rehabilitacyj-
nego, przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych,   wyposażenia 
stanowiska pracy, podjęcia działalności 

gospodarczej, finansowania usług lub 
instrumentów rynku pracy (staże, pra-
ce interwencyjne, szkolenia), a także 
pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i 
pośrednictwa zawodowego.
 Znaczący wpływ na ich wysokość 
ma liczba osób niepełnosprawnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w okresie od września do li-
stopada danego roku kalendarzowego.

Korzyści, które przemawiają za tym, aby 
osoby niepełnosprawne zalegalizowa-
ły swój status w Powiatowym Urzędzie 
Pracy dotyczą:
• możliwości zwiększenia ilości środków 
dla powiatu w ramach dofinansowań na 
rehabilitację społeczną i zawodową,
• zwiększenia możliwości poprawy sy-
tuacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych.
Rejestrując się jako osoba poszukująca 
pracy osoba niepełnosprawna nie traci 
renty socjalnej, renty z tytułu niezdol-
ności do pracy czy zasiłku stałego.

PCPR Rzeszów

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 Realizacja działań rozpoczęła się w październiku i potrwa 
do września 2017 roku. Partnerstwo z Podkarpacia zostało 
najwyżej ocenione i dzięki temu otrzymało 100 tys. złotych na 
doposażenie lub stworzenie miejsc dla młodzieży, a także na 
szkolenia, warsztaty, spotkania młodych z czterech gmin. 
 W Boguchwale grupa w składzie: Wiktoria Bednarska, 
Aleksandra Janusz, Aleksandra Kabala, Andrzej Kula, Jakub Le-
nartowicz, Patrycja Musiałek, Anna Maciej, Magdalena Maciej, 
Anna Rzepka pod opieką Eweliny Jurasz – dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury w Boguchwale i Karoliny Słowik – animator-
ki wspierającej doposaży Klimatyczną Kawiarnię Społeczną w 
kanapę, fotele, system wystawienniczy, młodzieżową biblio-
teczkę, kącik roślinny. 
 Do końca grudnia 2016 roku odbędzie się happening 
otwierający projekt i uroczyste otwarcie doposażonego „Miej-

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
jest partnerem projektu

„Sieć Miejsc przyjaznych Młodzieży”
 W skład grupy inicjatywnej wchodzą ponadto: jako Lider Fundacja Generator Inspiracji (Ośrodek Działaj Lokalnie 
zaangażowany również w programy „Równać Szanse” i Stypendia Pomostowe), jako Członkowie: Fundacja Podkarpac-
kie Centrum Hipoterapii („Równać Szanse”), Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (Program Rozwoju Bibliotek, 
„Równać Szanse”), Adam Ptasiński („Nowe Technologie Lokalnie”). Projekt realizowany będzie w gminach Błażowa, Bo-
guchwała, Chmielnik, Lubenia w woj. podkarpackim.

sca Przyjaznego Młodzieży”. W 2017 roku młodzież zrealizuje 
według swojego pomysłu trzy inicjatywy na rzecz społeczno-
ści lokalnej i odwiedzi partnerów z innych gmin.
W działaniach bierze udział blisko 80 uczestników. 
 Lokalne Partnerstwa są programem Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności . Obecnie odbywa się V edycja programu, w 
której dofinansowano 8 nowopowstałych partnerstw.

MCK

Dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych do gminnych bibliotek

 Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale otrzymała dofinansowanie na 
zakup nowych książek w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek”. Dzięki dotacji w wysokości 10 500 zł każda z bibliotek publicz-
nych na terenie Gminy Boguchwała wzbogaci swój księgozbiór.
 Obecnie w zbiorach biblioteki znajduje się ponad 50 tys. woluminów. Katalog 
księgozbioru GBP dostępny na stronie: www.boguchwala-gbp.sowwwa.pl

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 30 września odbyła się gala ju-
bileuszowa 60 lat Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boguchwale. Uroczy-
stość odbyła się gościnnie w siedzibie 
Miejskiego Centrum Kultury w Bo-
guchwale, gdzie zgromadziło się po-
nad 350 gości, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele władz samorządo-
wych, radni Radni Miejskiej, dyrek-
torzy szkół, przedszkoli, nauczyciele, 
bibliotekarze, obecni i dawni pracow-
nicy biblioteki oraz wiele innych życz-
liwych bibliotece osób.
 Otwarcia gali dokonał Damian 
Drąg - dyrektor GBP, który podziękował 
wszystkim zgromadzonym za przybycie 
oraz za okazane wyrazy sympatii wobec 
biblioteki i jej pracowników. Następnie 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kąkol wręczyli pamiątkowe dy-
plomy oraz kwiaty wraz z upominkiem, 
pierwszej kierowniczce biblioteki Marii 
Wilk, oraz byłym dyrektorom Janinie 
Sobczak i Ewie Śliwie. W imieniu Marii 
Wilk dyplom oraz upominki odebrała 
córka Krystyna Kalandyk.
 Podczas jubileuszu odbyło się wrę-
czenie nagród dla najaktywniejszych 
czytelników z Gminy Boguchwała. 
Nagrody wręczały bibliotekarki z po-
szczególnych filii. Uroczystość uświet-
niła swoim recitalem Katarzyna Żak. 
Usłyszeliśmy w jej wykonaniu utwory 
najwybitniejszych polskich poetów i 
kompozytorów, Wojciecha Młynarskie-
go, Agnieszki Osieckiej, Jana Jakuba Na-
leżytego.

Diamentowy jubileusz biblioteki już za nami 

 Jubileusz już za nami. Pozosta-
ją piękne wspomnienia oraz wiele cie-
płych słów, które płynęły od czytelników 
i sympatyków biblioteki. Dziękujemy. Nie 
sposób wymienić tu wszystkich, którym 
chcielibyśmy podziękować za wspólne 
lata, za przepracowany czas i za zaanga-
żowanie - podkreślali pracownicy GBP.

GBP
fot. Tadeusz Poźniak

Początki bibliotekarstwa powszechnego 
na terenie Boguchwały i okolic sięgają 
końca XIX wieku. W rzeszowskich archi-
wach zachowały się dokumenty i zapiski 
kronikarskie o działalności czytelni Kół 
Oświaty Ludowej oraz Towarzystwa Szkół 
Ludowych. Pierwsza samodzielna biblio-

teka pojawiła się w okresie spontanicz-
nego rozwoju bibliotek, który nastąpił w 
Polsce po uchwaleniu 17 kwietnia 1946 
r. dekretu o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami publicznymi. Była to Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Racławówce, która 
powstała w 1948 roku. W większości so-
łectw należących do gminy zaczęły dzia-
łać punkty biblioteczne. W Boguchwale 
punkt biblioteczny został zorganizowany 
zimą 1948 roku i miał swoją siedzibę w 
Robotniczo-Chłopskim Domu Ludowym 
(obecnie siedziba Urzędu Miejskiego), 
gdzie wówczas koncentrowało się życie 
kulturalne wsi. Dysponował 30 wolumi-
nami, które przekazała Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Rzeszowie.
Historia biblioteki w Boguchwale, zor-
ganizowanej w formie instytucji z samo-
dzielnym lokalem i księgozbiorem, roz-
poczęła się 16 stycznia 1956 roku. W tym 
dniu odbyło się uroczyste otwarcie Gro-
madzkiej Biblioteki Publicznej powołanej 
do życia uchwałą Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Boguchwale. Kierownikiem bi-
blioteki została Maria Wilk z domu Witek. 
W pierwszym dniu działalności zareje-
strowano aż 59 czytelników i wypożyczo-
no im 61 książek. Pierwszą czytelniczką 
była pani Franciszka Stopyra. Nowo po-
wstała biblioteka mieściła się na parterze 
Robotniczo-Chłopskiego Domu Kultury w 
malutkim pomieszczeniu, w którym zmie-
ściły się dwa regały z księgozbiorem liczą-
cym 183 woluminy oraz stoliki z kilkoma 
krzesłami. Pod koniec 1956 roku księgo-
zbiór liczył już 619 woluminów. 

Dyrektor GBP w Boguchwale Damian Drąg odbiera pamiątkową statuetkę z rąk Burmistrza Wiesława Dronki

Przed galą jubileuszową odbyło się spotkanie dla dzieci z aktorką Katarzyną Żak
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70 lat  Koła Łowieckiego „Rogacz” 
 Trwała jeszcze II wojna światowa, gdy w paździer-
niku 1944 roku w Lublinie myśliwi zaczęli się organi-
zować i zabiegać o reaktywowanie Polskiego Związku 
Łowieckiego. Wkrótce PZŁ został zarejestrowany, a 29 
maja 1945 roku odbyło się w Warszawie pierwsze po 
wojnie zebranie inaugurujące oficjalną działalność 
Związku. Władze państwowe zezwoliły na wznowie-
nie działalności w oparciu o prawo przedwojenne. 
Na początku października 1945 roku Zarządy Gmin 
otrzymały polecenie zorganizowania wyborów spół-
ek łowieckich i ich zarządów. W 1946 roku z inicjatywy 
ówczesnego wójta Gminy Racławówka Józefa Jandy 
powstaje 16-osobowa grupa założycielska, która orga-
nizuje „Towarzystwo Myśliwych w Racławówce”...
 70 lat później Koło Łowieckie „Rogacz” z Nie-
chobrza, które od 1960 roku kontynuuje działalność 
Towarzystwa Myśliwych w Racławówce, świętowało 
swój jubileusz. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele 
Parafialnym w Woli Zgłobieńskiej, po której zaproszeni goście 
udali się do domku myśliwskiego. Okręgowe i naczelne wła-
dze Polskiego Związku Łowieckiego doceniły pracę i 70-letni 
dorobek „Rogacza” honorując Koło najwyższym odznacze-
niem łowieckim „Złom”. Odznaczenie odebrał prezes zarządu 
Marek Janda. Nie zabrakło także gratulacji od przedstawicieli 
władz samorządowych gmin, na których terenie swoją działal-
ność prowadzi Koło - Burmistrza Boguchwały Wiesława Dron-
ki, Wójta Gminy Czudec Stanisława Gierlaka, Wójta Gminy 
Iwierzyce Bogusława Muchy, a także Starosty Rzeszowskiego 
Józefa Jodłowskiego.
 Koło Łowieckie „Rogacz” z siedzibą w Niechobrzu dzier-
żawi na cele łowieckie obszar o powierzchni przekraczającej 
6000 ha. Na terenie obwodu posiada domek myśliwski znaj-
dujący się w Woli Zgłobieńskiej. Służy on w pierwszej kolejno-
ści członkom Koła oraz lokalnej społeczności. Działania Koła 
mają na celu służyć utrzymaniu liczebności zwierzyny łownej 
na zadawalającym poziomowe. Szczególna opieką zostały 
objęte te gatunku, których liczebność gwałtownie spadła ze 

względu na choroby oraz stale rosnącą presję drapieżników 
będących pod ochroną. Efektem tych działań jest odradzanie 
się populacji zająca oraz pojawiająca się w łowisku coraz czę-
ściej kuropatwa.
 Członkowie Koła w ramach swych obowiązków wybu-
dowali 40 ambon, 160 karmników dla bażantów, 60 karmni-
ków dla saren, zakładane są corocznie liczne poletka żerowe. 
Wszystkie urządzenia łowieckie lokalizowane są w takich ob-
szarach aby odciągać zwierzynę od obszarów zurbanizowa-
nych celem eliminowania ewentualnej uciążliwości dla miej-
scowej ludności. Myśliwi szczególną wagę przywiązują do 
właściwego wsparcia zwierzyny w okresie występowania eks-
tremalnych warunków pogodowych. Aby sprostać temu celo-
wi, koło prowadzi magazyn paszy w Niechobrzu. To z niego 
w okresie zimowym zaopatrywane są przez myśliwych paśniki 
i podsypy. Koło podejmuje również działania na rzecz ochro-
ny zwierząt dziko żyjących. Corocznie w okresie wiosennym 
organizowane są akcje likwidowania wnyków. Dzięki dobrej 
współpracy z policją udało się w przeszłości doprowadzić do 
ujęcia i osądzenia osób kłusujących również z bronią palną.
 Koło „Rogacz” jako organizacja miłośników przyrody, 

prowadzi liczne akcje edukacyjne. Organi-
zowane są spotkania z młodzieżą na terenie 
łowiska. Myśliwi biorą udział w prelekcjach 
dla uczniów okolicznych szkół Każde z takich 
spotkań, owocuje wzrostem świadomości roli 
współczesnego myśliwego w społeczeństwie 
i służy poprawie jego wizerunku. Młodzi lu-
dzie poznając działalność koła łowieckiego 
i podejmowane przez myśliwych działania, 
mają możliwość samodzielnej oceny znacze-
nia tych prac dla ekosystemu. Przywiązywana 
jest też duża uwaga do współpracy z lokalny-
mi samorządami oraz miejscową ludnością, 
celem utrzymywania właściwej równowagi 
pomiędzy potrzebami wszystkich środowisk.
 Więcej o historii Koła oraz jego działalności 
na stronie: www.kolorogacz.pl

fot. UM
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 Uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych odbyła się 21 czerwca br. 
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie. Pośród ponad 40 za-
służonych mieszkańców Podkarpacia 
znalazł się Jacek Krzysztof Nowak.  Złoty 
Medal za Długoletnią Służbę otrzymał 
za 40 lat sumiennego wykonywania 
obowiązków wynikających z pracy za-
wodowej w Biurze Wystaw Artystycz-
nych w Rzeszowie, a także pracę w 
Podkarpackim Towarzystwie „Zachęty” 
Sztuk Pięknych. Medal został nadany 
przez Andrzeja Dudę Prezydenta RP, a 
wręczenia dokonała Ewa Leniart, woje-
woda podkarpacki.
 Tego samego dnia wręczono rów-
nież odznaki honorowe „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” nadane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja-
cek Krzysztof Nowak otrzymał w/w od-
znakę za upowszechnianie, ochronę i 
rozwój kultury oraz zasługi w działalno-
ści na rzecz społeczności lokalnej. Me-
dal przyznała Małgorzata Omilanowska, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w latach 2014–2015. – To wyróż-
nienie potwierdza, że warto podejmo-
wać ciekawe przedsięwzięcia służące 

Medale od Prezydenta i Ministra
Kultury dla mieszkańca Boguchwały

 Pomysłodawca, organizator i komisarz pleneru malarskiego w Boguchwale Jacek Krzysztof Nowak został odznaczo-
ny Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymane tytuły 
potwierdzają Jego długoletnie zaangażowanie na rzecz polskiej kultury. 

Po dekoracji. Stoją: Ewa Leniart, wojewoda
podkarpacki i Jacek Krzysztof Nowak. 

upowszechnianiu szeroko rozumianej 
kultury. Miło, że kilkunastoletnia praca i 
wysiłek zostały dostrzeżone przez wła-
dze państwowej – podsumował Jacek 
Krzysztof Nowak. 
 Przypomnijmy; Jacek Krzysztof 
Nowak to artysta, witrażysta, animator 
kultury, grafik komputerowy, a przede 
wszystkim mieszkaniec Boguchwały. 
Od 2005 r. pomysłodawca, organizator i 
komisarz Międzynarodowych Plenerów 
Malarskich w Boguchwale. Prezes Pod-
karpackiego  Towarzystwa „Zachęty” 
Sztuk Pięknych od 2009 r. Nominowa-
ny przez Tadeusza Ferenca Prezydenta 
Miasta Rzeszowa (w 2010 r.) do Na-
grody im. prof. Aleksandra Gieysztora 

Fundacji Kronenberga za działalność 
kulturotwórczą. W 2013 roku otrzy-
mał Nagrodę Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w Dziedzinie Kultury 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechnia-
nie i ochronę kultury. 
 Mieszkańcy Boguchwały już wcze-
śniej dostrzegli wieloletnie i bezintere-
sowne zaangażowanie Jacka Krzysztofa 
Nowaka na rzecz promocji naszej gmi-
ny poprzez działania kulturotwórcze. 
Dzięki Jego pracy miasto Boguchwała 
stało się ośrodkiem pracy twórczej, ce-
nionym i rozpoznawalnym w Polsce, a 
plener malarski na trwale wpisał się do 
kalendarza wydarzeń artystycznych na 
Podkarpaciu. Boguchwały jako komitet 
inicjatyw społecznych po raz pierwszy 
w historii nadawania tytułów honoro-
wych i zasłużonych Obywateli Gminy 
Boguchwała złożyli wniosek z podpi-
sami mieszkańców popierających w/w 
kandydaturę. W efekcie 13 czerwca 
2014 r. Jacek Krzysztof Nowak otrzy-
mał tytuł Zasłużonego Obywatela Gmi-
ny Boguchwała. Zdjęcie: Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki.

Rafał Białorucki

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 17 października o  godz. 12:00 uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Woli Zgłobieńskiej pod opieką nauczycieli - 
Edyty Zalepińsiej i Leszka Leszczyca - przystąpili do akcji 
bicia rekordu Guinessa. Próba polegała na przeprowadze-
niu największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej w wielu miejscach jednocześnie.
 W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej do próby 
przystąpiło 32 osoby. Uczniowie obejrzeli film instruktażowy 
dotyczący udzielania pierwszej pomocy, a nad poprawnym 
wykonywaniem masażu serca czuwali ratownicy medyczni 
Daniel Drozd oraz Łukasz Szczepek. Akcja - wzorem lat ubie-
głych - prowadzona była pod patronatem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska

W Woli Zgłobieńskiej bili rekord Guinnessa 
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 Ogólnopolski projekt „Cybernauci” 
to kompleksowy projekt kształtowania 
bezpiecznych zachowań w sieci realizo-
wany przez fundację Nowoczesna Polska 
w partnerstwie z Collegium Civitas. Pro-
jekt finansowany jest ze środków Ministra 
Edukacji Narodowej w ramach rządowe-
go programu „Bezpieczni+” i został obję-
ty honorowym patronatem Ministerstwa 
Cyfryzacji oraz Rzecznika Praw Dziecka. 
Jego głównym celem jest podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa korzystania z 
sieci i wykorzystywania TIK przez dzieci 
i młodzież, a także ich rodziców, opieku-
nów i nauczycieli.
 W ramach tego projektu w szkołach 
w całej Polsce przeprowadzone zostaną 
warsztaty dla uczniów, rodziców i na-
uczycieli. Szkoła podstawowa znalazła się 
wśród tych szkół gdzie odbyły się warsz-
taty dla uczniów klas III (Tajemne moce 
komputera), uczniów kl. IV - VI (Internet: 
jak bezpiecznie korzystać uczyć się, roz-
mawiać i bawić w „ światowej sieci”?), ro-
dzice kl. III (Moje dziecko a Internet – jak 
sensownie działać wychowawczo), rodzi-
ce kl. V i VI (Cyfrowe narracje – zróbmy coś 
razem), nauczyciele (Moi uczniowie bez-
pieczni w sieci).

„Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci”

 Na warsztatach uczestnicy dowie-
dzieli się, że Internet może być nie tyko 
źródłem rozrywki, ale i źródłem informa-
cji. W Internecie - podobnie jak w świecie 
realnym można napotkać zagrożenia ce-
lowo tworzone przez ludzi: manipulacje, 
kłamstwa czy niewłaściwe treści. Dlatego 
też potrzebne jest krytyczne i analityczne 
podejście do treści i aplikacji znalezionych 
w Internecie. Uczniowie uporządkowali 
swoją wiedzę o tym, czym jest komputer, 
jak jest zbudowany, do czego służy. Do-
wiedzieli się również, czym jest Internet, 
jak bezpiecznie korzystać z komputerów 
i z sieci oraz jak bezpiecznie wybrać grę 
czy też aplikację odpowiednią do swoje-
go wieku. Stworzyli własny kodeks pożą-
danych zachowań podczas pracy z kom-

 Już niedługo w Boguchwale kolejny Jarmark Bożona-
rodzeniowy, który cieszył się w poprzedniej edycji ogrom-
nym powodzeniem. W tym roku szczególnie „zdrowy”, z lo-
kalnymi smakołykami, podzielony na dwa dni - artystyczny 
i handlowy, z możliwością zaprezentowania swojej twór-
czości, zakupu prezentów i tradycyjnych pyszności u wy-
stawców.

Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy
- zapraszamy wystawców 

 Jarmark ma otwartą formułę. Zapraszamy wszystkich 
chętnych wystawców i sprzedawców rękodzieła do udziału 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Boguchwale 18 grudnia 
2016 roku (niedziela). Poszukujemy szczególnie osób, organi-
zacji czy grup, które zaproponują wytwory lokalne, unikato-
we, oryginalne w swojej formie. Mogą to być stroiki, wyroby 
z drewna, kwiaty, ozdoby choinkowe, prezenty itp. Przewidy-
wany czas trwania wydarzenia: 9:00 - 15:00.
 Jarmark odbywa się w hali wystawienniczej (Plac 
Rynek 2). Każdy wystawca otrzyma miejsce (stół / stolik / 
ławę) lub może przyjechać z własnych domkiem / budką i 
ustawić stoisko na zewnątrz.
Jak się zgłosić?
 Prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Kultury w Bo-
guchwale do dnia 30 listopada 2016 roku, tel. 17 230 65 
72 od poniedziałku do piątku (10:00 - 18:00). Szczegóły na 
stronie internetowej www.mck-boguchwala.pl.

MCK

puterem i korzystania z Internetu oraz o 
ochronie praw autorskich.
 Warsztaty prowadziła p. Danuta Pa-
limąka, która jest Emisariuszem Bezpiecz-
nego Internetu w tym projekcie.
 Nabór szkół do projektu będzie trwał 
przez cały okres realizacji projektu (do 
grudnia 2018 r.) pod adresem cybernau-
ci@nowoczesnapolska.org.pl oraz pod 
numerem telefonu: (22) 465 15 35.

Danuta Palimąka
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 Organizatorzy akcji: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Boguchwale oraz jej partnerzy - Szkoła Podstawowa w Bo-
guchwale i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Boguchwale, w samo południe 8 października 2016 r. zaprosili 
młodzież szkolną na I Regionalny Przegląd Latawców „Jedno 
niebo dla wszystkich”. Przegląd w ramach którego wybierano 
najlepszą pracę projektową Klubu 4-H, a więc latawiec marzeń 
- oryginalnie zdobiony, wspaniale zaprezentowany i posiada-
jący właściwości aerodynamiczne.
 Tę wspaniałą plejadę modeli latawców, którą prezen-
towało w Rezydencji Literackiej Boguchwały 62 uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Boguchwała, oceniała komisja w 
składzie: Barbara Rajzauer (PODR 
w Boguchwale), Lesław Palimąka 
(SP w Boguchwale) oraz Damian 
Drąg (GBP w Boguchwale). Wer-
dykt Komisji był następujący - wy-
brano 18 projektów, najbardziej 
oryginalnych, których piękno i po-
mysłowość zdobienia i prezentacji 
doceniała brawami również pu-
bliczność przeglądu. 
Nagrodę Grand Prix 
dyrektora Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej w Boguchwale 
otrzymała praca 
Kacpra Szury z Bo-
guchwały.
 W kategorii 
uczniów klas I-III SP, 
Komisja przyznała 
dwie nagrody dla 
Roksany Kawy ze 
Zgłobnia i Macieja Szury z Boguchwały oraz wyróżniła Gabrielę 
Ziobro z Niechobrza. W drugiej kategorii konkursowej - ucznio-
wie klas IV–VI SP, Komisja nagrodziła Julię Olejasz, Magdalenę 
Byjoś oraz Barbarę Ciurę z Boguchwały. W tej samej kategorii 
wyróżnienia otrzymali: Daniel Olejasz, Julia Bielenda, Maja Ja-
chyra, Konrad Pasternak, Jakub Pelc, Martyna Stawarz, Kamila 
Bielenda z Boguchwały, Weronika Pociask i Wiktoria Pociask z 
Niechobrza oraz Jakub Skoczylas z Boguchwały i Maksymilian 
Wójcik z Zarzecza. Laureatów przeglądu uhonorowano nagro-
dami książkowymi oraz pięknymi dyplomami z czterolistną 
koniczyną - znakiem graficznym Klubu 4-H w Boguchwale.
 Sobotnie wydarzenie w Rezydencji Literackiej Bo-
guchwały było także okazją do podsumowania Konkursu 
Plastyczno-Literackiego „Pod dobrą opieką”, organizowane-

I Regionalny Przegląd Latawców
w Boguchwale rozstrzygnięty 

 To była sobota dla Aktywnych. Tak można w skrócie opowiedzieć o przedsięwzięciu, które dostarczyło uczniom 
szkół podstawowych i towarzyszącym im rodzicom wiele wrażeń, ale i satysfakcji z dobrze wykonanych projektów pla-
stycznych. 

go w ramach Ogólnopolskiej 
Kampanii Profilaktycznej „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł 2016”. 
Nagrodzono 30 laureatów eta-
pu gminnego oraz 6 laureatów 
etapu ogólnopolskiego. Nagro-
dy książkowe przekazane przez 
organizatora kampanii - Stowa-
rzyszenie Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych w Poznaniu, 
otrzymali: Martyna Barłowska z 

Lutoryża, Damian Drzał ze Zgłobnia, We-
ronika Wójcik ze Zgłobnia, Wiktoria Drzał z 
Racławówki, Weronika Baran ze Zgłobnia i 
Gabriela Strzępka z Woli Zgłobieńskiej.
 Laureatom obu konkursów i ich 
opiekunom merytorycznym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszej, tak owocnej 
aktywności artystycznej. A więc – do zoba-
czenia w Bibliotece. To dobre miejsce dla 
Aktywnych…

Irena Jakubiec - animator spotkań
Klubu 4-H w Boguchwale

fot. UM
Sponsorzy wydarzenia:
 Poczęstunek dla uczestników I Regionalnego Przeglądu 
Latawców sfinansowała SP w Boguchwale oraz firma Smak 
Górno.
 Nagrody dla laureatów etapu gminnego konkursu „Pod do-
brą opieką” sfinansowano ze środków Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
 Nagrody dla laureatów I Regionalnego Przeglądu Lataw-
ców ufundował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale w ramach założeń Fundacji Edukacyjnej 4-H 
w Polsce oraz Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa 
Rolniczego.
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 Wystawa prezentuje unikatową 
porcelanę stołową i użytkową wytwa-
rzaną w latach 1939-1949 w Zakładach 
Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL 
i jest oddolną, społeczną inicjatywą 
mieszkańców. To oni zajęli się przygo-
towaniem listy potencjalnych darczyń-
ców, pukali od drzwi do drzwi infor-
mując o możliwości zaprezentowania 
porcelany z domowych zbiorów, skręca-
li gabloty, upiększali salę, przyjmowali 
gości. 
 Wśród ponad 40 darczyńców zna-
leźli się byli i obecni pracownicy fabryki, 
który porcelanowe prezenty otrzyma-

Unikatowa porcelana
w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale

 „Historie ukryte w porcelanie” to tytuł wystawy jaką mieszkańcy Boguchwały pod czujnym okiem niezastąpionych 
inicjatorek p. Marii Angowskiej i p. Krystyny Wetuli przygotowali w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Wernisaż 
odbył się 20 października 2016 roku.

li z racji świąt i uroczystości (narodzin 
dziecka, ślubu, wieloletniej pracy, itp.). 
Najstarszy darczyńca ma 96 lat. Symbo-
liczną wstęgę przecięli: ks. Mariusz Mik 
– Proboszcz Parafii, p. Wiesław Dronka 
– Burmistrz Boguchwały, p. Wiesław Ką-
kol – Przewodniczący Rady Miejskiej, p. 
Zbigniew Sowa - Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor ZPE ZAPEL S.A. Boguchwała. 
 Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością: p. Zofia Majer – Dyrektor Finan-
sowy/Główny Księgowy ZPE ZAPEL S.A. 
Boguchwała, p. Krzysztof Lassota – Se-
kretarz Gminy oraz dyrektorzy instytu-
cji, szkół, przedsiębiorstw.

 Wernisaż zakończył koncert ope-
retkowy w wykonaniu duetu Ksenia 
Matsuk (sopran) i Rafał Tomkiewicz (te-
nor). Artyści wykonali najbardziej znane 
utwory o miłości, porywając tym samym 
publiczność do wspólnego śpiewania. 
 Patronatu medialnego udzieliło 
Polskie Radio Rzeszów (na otwarciu 
była obecna p. Bernadetta Szczypta) 
oraz Gazeta Codzienna Nowiny i Portal 
nowiny.24.pl.
 Każdy darczyńca został zaproszony 
do wykonania pamiątkowego zdjęcia ze 
swoją porcelaną, a fotografie osób i zbio-
rów będą wydane w formie katalogu. 
„Historie ukryte w porcelanie” to część pro-
jektu „Zoom na Centrum – w działaniu” do-
finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Projekt 
objęty jest patronatem medialnym polskie-
go Radia Rzeszów oraz Gazety Codziennej 
„Nowiny” i portalu nowiny24.

MCK

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 W skład reprezentacji gminy weszli uczniowie z Gimnazjum im. ppłk Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale, Gimnazjum Dwujęzycznego 
w Boguchwale, Gimnazjum w Niechobrzu oraz Gimnazjum w Racławówce. Zawody otworzył Burmistrz Bystrzycy Karel Paciska, a nasze drużyny 
wspierali przybyli na tegoroczne zawody Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka 
oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota.
Zawodnicy wzięli udział w konkurencjach: bieg 60 m, bieg 600 m, bieg 800 
m, sztafeta mieszana 4 x 150 m, skok w dal, skok wzwyż oraz pchnięcie kulą. 
Trenerami grupy byli nauczyciele wychowania fizycznego: Alicja Nerc, Ma-
riusz Miąsik oraz Paweł Czach.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
• bieg na 800 m chłopców: II miejsce - Mateusz Duliński, IV miejsce - Jan Gliński
• skok wzwyż chłopców: III miejsce - Wiktor Krupa
• skok w dal chłopców: IV miejsce - Mateusz Duliński
• sztafeta mieszana 4 x 150 m: IV miejsce -  Aleksandra Bober, Kamila Sapa, 
Michał Wróbel, Emanuel Drabek
• pchnięcie kulą: V miejsce - Mateusz Duliński
• skok w dal dziewcząt: V miejsce - Kamila Sapa
• pchnięcie kulą dziewcząt: V miejsce - Weronika Augustyn
Oprócz uczestnictwa w zawodach uczniowie nawiązali nowe znajomości z 
rówieśnikami z innych państw, a także w drodze powrotnej mieli okazję po-
dziwiać atrakcje turystyczne Moraw: „Jaskinię Punkvy” i „Przepaść Macochy”.

Paweł Czach

LISTOPAD:

• 6 [niedziela] - Spotkanie Seniorów w Nosówce [LOK 
„Wspólnota”]

• 11 [piątek] - obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści [MCK]

• 17 [czwartek] - „Spotkania z Muzą” - plejada poetów 
[GBP]

• 18.11.2016 - Zaduszki Bluesowe - koncert [MCK]
• 20 [niedziela] - Spotkanie Andrzejkowe [LOK „Razem”]
• 25.11.2016 r. - Spektakl „Kopidoł” w ramach inicjatywy 
Teatr Polska (wstęp wolny) [MCK]
• 27 [niedziela] - Spotkanie Andrzejkowe [LOK „Razem”]

GRUDZIEŃ:

• 4 [niedziela] - Mikołajki w Lutoryżu [LOK „Razem”]
• 8 [czwartek] - Mikołajki w Bibliotece [GBP]
• 10 [sobota] - Mikołajki w Zarzeczu [LOK „Razem”]
• 10 [sobota] - spotkanie autorskie z Tomaszem Michnie-
wiczem [GBP]

Kalendarz wydarzeń kulturalnych
[listopad / grudzień]



• 11 [niedziela] - Jarmark Bożonarodzeniowy w Boguchwa-
le [MCK]

• 18 [niedziela] - Gminne Spotkanie Wigilijne w Zgłobniu 
[LOK „Wspólnota”]

• 19 [poniedziałek] - Kolędowanie seniorów z zespołem 
„Vox Angeli” [GBP]

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany termi-
nów wydarzeń ze względu na nie dające się przewidzieć 
okoliczności
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń wkrótce na stro-
nie internetowej www.boguchwala.pl oraz stronach ośrodków 
kultury i biblioteki:
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale:
gbp.boguchwala.org.pl,
www.facebook.com/bibliotekaboguchwala
Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu:
lokniechobrz.stronakultury.pl
Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu:
lokzglobien.stronakultury.pl, www.facebook.com/lokwspolnota
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale:
www.mck-boguchwala.pl, www.facebook.com/mckboguchwala

Gimnazjaliści na Międzynarodowych Zawodach
Lekkoatletycznych w Czechach 

 W dniach 5-7 października 2016 roku, po raz piąty, gimnazjaliści z terenu gminy wzięli udział w Międzynarodowych 
Zawodach Lekkoatletycznych w Czechach. Wyjazd gimnazjalistów został zorganizowany w ramach współpracy partner-
skiej miast Boguchwała i Bystrzyca nad Pernstejnem.
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 W dniach 2-4 września Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce wywalczyła 
drugie miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo Pożarniczych MDP według regulaminu CTiF. Zawodniczki z Racławów-
ki zajęły drugie miejsce w konkurencji rozwinięcia bojowego oraz czwarte w biegu sztafetowym z przeszkodami. Ogólny wynik 
drużyny to 1050,11 punktów. Ponadto w klasyfikacji musztry reprezentantki OSP Racławówka wywalczyły także drugie miejsce za 

co otrzymały pamiątkowy puchar. Jest to najlepszy wynik z dotychczasowych 
czerech startów w Mistrzostwach Polski.

 Drużynę w składzie: Estera Lantenszleger, Kamila Sapa, Natalia Nowak, Wero-
nika Pasternak, Klaudia Rzucidło, Wiktoria Starzyk, Natalia Kowalik, Katarzyna 
Puzyniak, Zofia Błaszczak, Emilia Malak do zawodów przygotowali druhowie 
Leszek Bartyński i Tomasz Kalandyk. 

 Zarząd OSP serdecznie dziękuje osobom, które wsparły nasz wyjazd i umożliwi-
ły osiągnięcie tak dobrego wyniku.

OSP Racławówka

Wicemistrzynie Polski z OSP Racławówka 

 Blisko 400 uczestników, w tym ponad 150 dzieci, 
stanęło na starcie szóstej edycji boguchwalskiego wy-
ścigu MTB, który odbył się w minioną niedzielę w Nie-
chobrzu. Na głównym dystansie zwyciężył Mateusz 
Rejch, zawodnik SST Lubcza, który o prawie 3 minuty 
wyprzedził Sławomira Dziwisza z teamu Fil-Bike. Na dy-
stansie „Hobby” najszybszy okazał się Bartek Tyrakow-
ski z teamu R.A.S. Superior Sowa Sport. Organizatorem 
zawodów było Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne 
Lubcza.
 Podobnie jak w poprzednich edycjach start i 
metę wyścigu zlokalizowano na terenie Gminnego 
Centrum Sportu i Rekreacji. W Niechobrzu pojawili się zawodnicy 
ze wszystkich czołowych teamów z regionu. Punktualnie o godzinie 
11:00 grupa ponad 140 kolarzy wyruszyła na liczącą ok. 47 km trasę. 
Kilkanaście minut później do rywalizacji przystąpili zawodnicy z dy-
stansu „Hobby”, którzy mieli do pokonania dystans 18 km.
 Na stadionie pozostali najmłodsi uczestnicy wyścigu, dla któ-
rych najważniejsza była dobra zabawa. Jako pierwsze, na dystansie 
jednego okrążenia, ścigały się dziewczynki w wieku do lat sześciu. 
Pierwsza na mecie zameldowała się Maja Orzechowska, reprezen-
tująca Stal Rzeszów. Wśród chłopców najszybszy był Mikołaj Klacz-
kowski (Stal Rzeszów), który pokonał aż 42 zawodników. Równie 
liczna stawka młodych kolarzy stanęła na starcie kategorii 7-9 lat. Po 
pasjonującym finiszu najszybciej dwa okrążenia stadionu pokonali 
Maja Janik i Borys Klaczkowski. Wśród dziewcząt w wieku 10-12 lat 
triumfowała Amelia Bożek (Team Jedlicze), a w rywalizacji chłopców 
zwyciężył Kacper Rymut. Na mecie nie brakowało uśmiechów, rado-
ści, a także wzruszeń i tradycyjnie zdjęć do rodzinnego albumu.
 Młodzi zawodnicy nie zdążyli jeszcze skończyć rywalizacji, gdy 
na stadionie pojawili się zawodnicy z dystansu „Hobby”. Po 36 mi-
nutach zmagań jako pierwszy finiszował Bartek Tyrakowski z teamu 
R.A.S. Superior Sowa Sport. Zaledwie 3 sekundy po nim linię mety 
minął Jakub Gryzło z Jasła, który został jednocześnie zwycięzcą ka-
tegorii wiekowej 36+. Wśród najmłodszych na dystansie „Hobby” 
(kategoria 13-16 lat) najszybszy był Bartosz Kurzydło (Stal Rzeszów). 
Najszybszą na trasie kobietą była Julia Nowik. W dwóch pozostałych 
kategoriach triumfowały zawodniczki reprezentujące barwy miej-
scowego teamu SST Lubcza - Monika Nowak i Monika Matłosz. Miej-
sca na podium zajęły także Kamila Filipczak-Stasicka i Ewa Kowal.

Mateusz Rejch najszybszy w MTB Boguchwała 
 Tymczasem na głównym dystansie „Senior” 
trwała zacięta walka. Zróżnicowana trasa obfito-
wała w wiele technicznych zjazdów i podjazdów. 
Przebiegała m.in. przez Babią Górę, teren Parku Li-
nowego „Leśny Tabor”, wokół Krzyża Milenijnego w 
Niechobrzu, a także przez Przedmieście Czudeckie. 
W pewnym momencie od peletonu odłączyła się 
dwójka: Mateusz Rejch i Sławomir Dziwisz. W decy-
dującym momencie uciekłem Sławkowi - opowiadał 
na mecie zadowolony Rejch, reprezentant SST Lub-
cza. Na drugim miejscu uplasował się Dziwisz (Fil-Bi-
ke), a na najniższym stopniu podium Adam Kawula. 

Najszybszą na mecie kobietą była szesnastoletnia Kamila Sowa (Stal 
Rzeszów). W żeńskich kategoriach K3 i K4 zwyciężyły zawodniczki 
Lubczy - Alicja Nerc oraz Krystyna Miłek.
 Impreza miała charakter prawdziwego pikniku, w którym jak 
co roku udział wzięły całe rodziny. Organizatorzy przyznali także na-
grody specjalne. Najmłodszym zawodnikiem na dystansie „Senior” 
został Michał Kozubal (15 lat), zaś najstarszym Waldemar Buczek 
(64 lata). Wyróżniono także najszybszą mieszkankę i najszybszego 
mieszkańca z terenu Gminy Boguchwała. Nagrody „zgarnęło” mał-
żeństwo państwa Miłków - Krystyna i Andrzej, reprezentujący barwy 
Lubczy. Medale, statuetki oraz dyplomy zwycięzcom poszczegól-
nych kategorii wręczył zastępca burmistrza Jerzy Opaliński.
 Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania. Wszystkim star-
tującym, za zaufanie, którym nas obdarzyliście po raz kolejny tak 
licznie stawiając się na starcie. Teamowi SST Lubcza za profesjo-
nalne przygotowanie i oznaczenie trasy! Ponad 50 wolontariuszom 
Stowarzyszenia, siatkarzom SST Lubcza oraz Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej,   którzy pomagali w przygotowaniu imprezy. Jednostkom 
OSP z Niechobrza i Racławówki, którzy dbali o bezpieczeństwo na 
trasie. Sponsorom za przekazane nagrody i okazane wsparcie. Pa-
tronom medialnym, Polskiemu Radiu Rzeszów, portalowi nowiny24.
pl i Gazecie Nowiny oraz TVP3 Rzeszów za zapowiedzi i fachowe re-
lacje oraz fotorelacje - podkreślali organizatorzy.

SST Lubcza
Szczegóły: sstlubcza.com, fot. UM. Obszerna galeria zdjęć dostęp-
na na: www.facebook.com/boguchwala.gmina
VI Wyścig MTB Boguchwała 2016 został dofinansowany z budżetu 
Gminy Boguchwała
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Lokalna Grupa Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” to partnerstwo 3 gmin Boguchwały, Lubeni i Świlczy łączące podmioty z sekto-

rów publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców. Powstało 29 lutego 2008 roku. Obszar Stowarzyszenia obejmuje powierzchnię 25.598 

ha., który zamieszkuje 42.155 mieszkańców. 

Obecnie obowiązującym dokumentem obszaru LGD jest Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

23 maja 2016r. Stowarzyszenie podpisało z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizacje LSR na kwotę 5 400 000,00 PLN.
Zadaniem LGD jest realizacja LSR i osiągnięcia zawartych w niej celów i wskaźników.  Do wspólnej realizacji działań przyczynia się uczestnictwo organi-

zacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców działających na rzecz obszarów wiejskich i zaangażowanych w rozwój obszaru.

Przyjęta przez Stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 zakłada realizację następujących celów:

1.Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów 

obszaru.

2.Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych , środowiskowych.

3.Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.

4.Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej.

Według wskaźników przypisanych do danych celów zakłada się iż w ramach celu 1 poprzez podejmowanie działalności gospodarczej (1 800 000,00PLN) 

oraz rozwijanie działalności gospodarczej (900 000,00 PLN) zostanie zorganizowane 30 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, 

oraz 5 operacji związanych z rozwojem istniejącego przedsiębiorstwa, w wyniku czego powstanie 39 miejsc pracy.

W ramach celu 2 poprzez zachowania dziedzictwa lokalnego (320 000,00 PLN)  zakłada się iż 4 zespoły zakupi nowe wyposażenie, z którego skorzysta 

120 członków zespołów oraz  zostanie wydane 4 publikacje które trafią do 800 odbiorców. W ramach działania wzmacnianie kapitału społecznego w tym 

poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
(105 000,00 PLN), planuje się zorganizować 20 szkoleń, warsztatów, czy konferencji które pozwolą zwiększyć wiedzę i kompetencje  600 osób.  Składa-

jąc wnioski w ramach działania Promowanie obszaru objętego LSR w ramach projektów grantowych (100 000,00 PLN). zostanie zrealizowane 10 imprez 

dotyczących inicjatyw społecznych w których weźmie udział 600 osób. 

W ramach kosztów bieżących i aktywizacji LGD zorganizuje 40 wydarzeń o charakterze  informacyjno-promocyjnym w których weźmie udział 40 000 

mieszkańców. Cel 3 zakłada budowę lub przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych (1 900 000,00 PLN). Zostanie wybudowanych 
6,73 km dróg z których skorzysta 1000 osób. Dodatkowo w ramach Działania promowanie obszaru objętego LSR (275 000,00 PLN),planuje się, wybudo-

wanie nowych lub zmodernizowanych 4 istniejących  obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, z których skorzysta 1000 osób, oraz  zostanie 

rozbudowana 1 strona internetowa dotycząca walorów turystycznych, które będą liczyć 500 000 wejść. Planowana liczb zabytków poddanym pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim wyniesie 4, a skorzysta z nich 300 osób, oraz zostanie zrealizowane 4 zadania polegające na wypromowaniu 

atrakcji turystycznych z których skorzysta 500 osób. Cel 4 zakłada zorganizowanie 1 projektu współpracy międzynarodowej mającego na celu wymianę 

doświadczeń przez 10 przedsiębiorców z obszaru LGD, oraz zrealizowanie 1 projektu współpracy krajowej w którym LGD wymieni dobre praktyki z 

innymi LGD spoza województwa podkarpackiego.   

Beneficjentem programu starającym się o dofinansowanie projektów, przyczyniającym się do realizacji strategii i jej celów może być:

-osoba fizyczna (pełnoletni obywatel państwa członkowskiego UE, zamieszkujący obszar objęty  LSR lub wykonujący działalność gospodarczą na tym 

obszarze;

-osobą prawna, z wyłączeniem województw

-jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

Wysokość dofinansowania:

-100%  dla osób fizycznych (premie na zakładania działalności gospodarczej 60 tys. ),  Stowarzyszeń, Parafii, grup nieformalnych.

-70% dla przedsiębiorców (rozwijających działalność gospodarczą).

-63,63% dla jednostek sektora finansów publicznych (Gmin, Instytucji Kultury).

Pracownicy LGD udzielają informacji beneficjentom poprzez świadczenie bezpłatnego doradztwa. Wnioski są sprawdzane przez Radę LGD pod kątem 

zgodności z opracowaną Strategią. Następnie LGD przekazuje je do samorządu województwa podkarpackiego gdzie podlega dalszej weryfikacji.

LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



 W tym roku organizatorzy przewodnim wątkiem imprezy 
uczynili przetwórstwo domowe i powrót do dawnych sposo-
bów zagospodarowywania owoców i warzyw na zimę. Wyda-
rzenie było okazją do zaprezentowania produktów podkar-
packich rolników, sadowników i ogrodników, a także winiarzy. 
Od trzech lat Giełdą połączona jest z Podkarpackim Świętem 
Winobrania. Na terenie województwa działają trzy stowarzy-
szenia producentów win. Jedno z nich, Stowarzyszenie Wi-

Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale 
 Ponad sto stoisk pojawiło się w sobotę i niedzielę na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Oka-
zją do tego była jedenasta edycja Jesiennej Giełdy Ogrodniczej. Jest to największe branżowe spotkanie w regionie od-
wiedzane przez tysiące osób zainteresowanych ogrodnictwem oraz sadownictwem.

niarzy Podkarpacia, mające siedzibę w Boguchwale, zrzesza 
ponad 120 członków i jest największą i najprężniej działającą 
organizacją winiarską w Polsce. Winiarze zorganizowali dla pu-
bliczności m.in. konkurs dla publiczności „Kultura picia wina”. 
Na terenie ośrodka pojawiły się stoiska wystawowe, odbyły 
się kiermasze, prezentacje oraz konferencja „Innowacyjność w 
produkcji, przetwórstwie owoców i warzyw w małym gospo-
darstwie”.

fot. UM
źródło: www.podrb.pl, rzeszow.uw.gov.pl, www.ogrodinfo.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
z okazji 1050-lecia chrztu Polski

 28 października Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale rozdała nagrody w powiatowym konkursie fotogra-
ficznym „Chrzest w polskiej tradycji”. Na konkurs wpłynęło 49 
prac. Komisja przyznała 9 nagród w trzech kategoriach wieko-
wych oraz 8 wyróżnień.
 Gościem spotkania był Łukasz Kaczmarek z MPPP 
w  Gnieźnie, który wygłosił prelekcję pt. „Początki Państwa 
Polskiego”. Wydarzeniem poprzedzającym rozstrzygnięcie 

konkursu była wystawa multimedialna „Chrzest 966. U źródeł 
Polski”, dostępna w bibliotece w Boguchwale przez cały paź-
dziernik.
 Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu ufundowało 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
 Nagrody dla wyróżnionych ufundowała Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Boguchwale.

GBP



Bank Spółdzielczy w niechoBrzu

Tradycja – nowoczeSność – zaufanie

KREDYT ZIMOWY

Już dziś skorzystaj

z promocyjnych warunków

kredytowych

Stałe oprocentowanie – tylko 3 %
w skali roku

Kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł
Okres kredytowania do 12 miesięcy

Szybka decyzja – minimum formalności
kredyt na dowolny cel

Reprezentatywny przykład  Kredytu Zimowego (na dzień 04.11.2016 r.) : RRSO wynosi 13,46% dla całkowitej kwoty 
kredytu 10.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) 
– 862,48 zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 500,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa 
oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 3,0% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). 
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta  10.662,48 zł, w  tym: całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, odsetki  
162,48 zł. Promocja trwa do 15.02.2017 r. 

Centrala w Niechobrzu 
36-047 Niechobrz 118 

tel.(17) 85-91-400,
fax (17) 85-91-415 

Sala obsługi Klientów 
(17) 85-91-410 - 414 
obsługa klientów: 

pon. - pt. w godz. od 7.30 
do 15.00 

 www.bsniechobrz.pl

Oddział w Kielanówce 
35-106 Rzeszów 

Kielanówka 35F/1U 
tel.(17) 74-01-044 lub 

534-959-900 
obsługa klientów : 

poniedziałek, środa, 
piątek w godz.

od 7.30 do 15.00; 
wtorek, czwartek 

w godz. od 10.00 do 17.30 

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

Ekspozytura 
w Zgłobniu 

36-046 Zgłobień  
(17) 87-16-097 

Obsługa klientów:                      
pon. – pt. w godz. 
od 7.30 do 16.00

Ekspozytura 
w Lutoryżu 

36-040 Lutoryż 
(17) 87-01-133 

Obsługa klientów:
wtorek i piątek 

w godz.
od 8.00 – 13.30; 

poniedziałek, środa 
i czwartek

- nieczynne

Ekspozytura 
w Rzeszowie/

Zwięczycy/ 
35-083 Rzeszów 

ul. Beskidzka 76a 
tel. (17) 87-13-230 
obsługa klientów: 
pon. - pt. w godz.
od 9.00 – 16.30


