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Nieodpłatna
pomoc prawna

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Boguchwała i Powiatem Rzeszowskim w Boguchwale funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który usytuowany
jest w Budynku Administracyjno-Biurowym, Plac Rynek 2.
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy
prawnej, której udzielać będą radcowie
prawni we wszystkie dni robocze tygodnia w następujących godzinach:
• poniedziałek 14:00-18:00
• wtorek 10:00-14:00
• środa 14:00-18:00
• czwartek 10:00-14:00
• piątek 14:00-18:00

Porad prawnych w punkcie udzielają radcowie prawni wyznaczeni przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Rzeszowie.
Telefon kontaktowy do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Boguchwale: 882 180 395
Powiat Rzeszowski
UM
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Z Kalendarza
Burmistrza:
 04.01 - spotkanie z dyrektorami szkół
 07.01 - spotkanie opłatkowe powiatu rzeszowskiego
w Miłocinie
 09.01 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 12.01 - Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
 13.01 - Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego
 14.01 - Noworoczny Koncert Chórów w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale
 16.01 - spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Trościaniec
 19.01 - XXXV Sesja Rady Miejskiej
 20.01 - posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego
 20.01 - Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 21.01 - II Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały

 24.01 - spotkanie opłatkowo-noworoczne organizowane przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Marszałka Województwa Podkarpackiego
oraz Wojewodę Podkarpackiego
 26.01 - spotkanie w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 26.01 - posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
 30.01 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 31.01 - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
 03.02 - spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
 04.02 - Noworoczne Spotkanie Samorządów w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce
 06.02 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej
 07.02 - zebranie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 07.02 - spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
 10.02 - spotkanie z sołtysami
 14.02 - zebranie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 14.02 - spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
 23.02 - XXXVII Sesja Rady Miejskiej

W Racławówce powstanie
nowy żłobek

Projekt utworzenia żłobka w Racławówce zakłada przekształcenie budynku dawnej szkoły
w nowoczesną placówkę dla 26 dzieci. Przeprowadzone zostaną roboty budowlane, a także
zakupione nowe wyposażenie.
W żłobku funkcjonować będą dwie sale oraz wydzielone
miejsce przeznaczone do wypoczynku dzieci. Urządzone zo-
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stanie także zaplecze - łazienki, kuchnia oraz szatnie. Dodatkowo, na nowo zagospodarowanym terenie wokół obiektu,
pojawi się plac zabaw. Zakończenie inwestycji planowane jest
na grudzień 2017 roku.
Aby zrealizować projekt Gmina Boguchwała wydatkuje
kwotę 558 975 zł, z czego 286 105 zł zostało pozyskanych na
ten cel z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch plus” 2017.
Utworzenie żłobka w Racławówce jest kolejnym elementem aktywnej polityki rodzinnej Gminy Boguchwała.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa gminne żłobki
- w Boguchwale oraz Nosówce, w których łącznie znajduje się
71 miejsc dla podopiecznych. Dodatkowo, wsparciem w wysokości 300 zł wydatkowanym z budżetu gminy, samorząd
partycypuje w kosztach opieki dziecka. Rezultatem tych działań jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców,
a w konsekwencji wzrost zainteresowania z ich strony tą formą opieki. Dla wielu rodzin jest to główny powód przemawiający za celowością podjęcia aktywności zawodowej.
UM
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Sesje Rady Miejskiej
w Boguchwale

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 15 grudnia 2016 roku. Podczas
posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
 Podwyższenia kapitału zakładowego,
 Uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
 Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 Udzielenia pożyczki dla GO-KOM,
 Zmiany w budżecie,
 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
 Sprzedaży nieruchomości położonej w Boguchwale,
 Nabycia nieruchomości nr 388/10 położonej w Kielanówce,
 Nabycia nieruchomości nr 261/8 położonej w Boguchwale,
 Nabycia nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,
 Nabycia nieruchomości położonych w Niechobrzu.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 29 grudnia 2016 roku. Podczas
posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
 Zmiany budżetu na 2016 rok,
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 Wydatków, które nie wygasają z upływem roku,
 Zmiany Uchwały nr LXII/666/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 września 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kielanówka i Racławówka,
 Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy,
 O zamiarze likwidacji oddziałów przedszkolnych,
 Utworzenia w Lutoryżu oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Boguchwale,
 Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez gminę,
 Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przeszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych i uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez gminę,
 Sprzedaży nieruchomości nr 959/6 położonej w Niechobrzu,
 Sprzedaży nieruchomości nr 959/7 położonej w Niechobrzu,
 Nabycia nieruchomości nr 2080/1 położonych w Niechobrzu,
 Zamiana nieruchomości nr 2103/11 na nieruchomość
2103/9 położonych w Niechobrzu,
 Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale realizacji zadania
zimowego utrzymania dróg im chodników, utrzymanie
gminnego oświetlenia ulicznego i urządzeń elektrycznych
w obiektach Gminy Boguchwała, których zarządcą jest Burmistrz Boguchwały.
Ponadto podczas sesji przyjęto plan pracy Stałych Komisji
Rady i plan pracy Rady Miejskiej na pierwsze półrocze 2017 r.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 19 stycznia 2017 roku. Podczas
posiedzenia podjęto uchwały sprawie:

Udzielenia pełnomocnictwa,
 Zmiany w budżecie,
 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej,
 Emisji obligacji,
 Przystąpienia gminy do realizacji projektu,
 Zabezpieczenia przez gminę wkładu własnego na realizację projektu,
 Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Boguchwała w przedmiocie przyłączenia z gminy
Boguchwała części sołectwa Racławówka (Racławówka
Doły) do gminy miasto Rzeszów,
 Wyrażenia zgody na przyjęcie zadania i zawarcie porozumienia,
 Zajęcie stanowiska w sprawie rozbudowy sieci dróg: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej na terenie gminy.
Ponadto podczas sesji przedstawiono informację na temat
zimowego utrzymania dróg i chodników.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 6 lutego 2017 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
 Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Zarzeczu,
 Ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Boguchwała,
 Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych,
dla których organem prowadzącym jest gmina,
 Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki
nr 1624/106 stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
 Nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki
nr 1624/107 stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych,
 Zmiany Uchwały nr XXIII.268.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 Określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji
zbiorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1391R w Nosówce.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 6 lutego 2017 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały sprawie:
 Przekształcenia Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu,
 Zmiany budżetu na 2017 rok,
 Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 Wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia
z gminy Boguchwała części sołectwa Racławówka do gminy miasto Rzeszów.
 Nabycia na rzecz gminy części działki nr 668 w Kielanówce,
 Nabycia na rzecz gminy części działki nr 666 w Kielanówce.
wiadomości
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Nasze dochody, nasze wydatki
- Budżet Gminy Boguchwała 2017

Tegoroczny budżet będzie największym budżetem w historii naszego samorządu. Podobnie
jak w ubiegłych latach na wydatki inwestycyjne przeznaczymy ponad 12 mln zł.
Na planowane dochody gminy
w wysokości 78,8 mln zł składają się
dochody bieżące oszacowane na kwotę 75,6 mln zł oraz dochody majątkowe
w wysokości 3,2 mln zł. Głównymi źródłami dochodów będą dochody własne,
subwencja ogólna, dotacje z budżetu
państwa, środki na realizację zadań
współfinansowanych z funduszy europejskich oraz fundusze przeznaczone
na inwestycje. Kwota dochodów własnych gminy została zaplanowana na
poziomie 27,6 mln zł. Składają się na
nią wpływy z opłat i podatków, wpływy
z majątku gminy, dochody z usług oraz
udział w podatkach PIT i CIT. Kwotę subwencji ogólnej na 2017 rok określono
na poziomie 19,9 mln zł. Dotacje celowe
z budżetu państwa w kwocie 27,5 mln zł
pozwolą wykonać zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
usług opiekuńczych, ewidencji ludności
oraz administracji publicznej. Ponad
19,7 mln zł zostanie przeznaczonych na
realizację rządowego programu 500+.
Tegoroczne wydatki zostały oszacowane na poziomie 79,8 mln zł, a łączny
koszt inwestycji wyniesie 12,4 mln. Za
kwotę ponad 1 mln zł planowana jest
realizacja programu budowy i modernizacji gminnych dróg i chodników, który
obejmie inwestycje w Boguchwale, Niechobrzu, Nosówce i Zgłobniu, wykonanie parkingu w Kielanówce oraz realizowaną wspólnie z powiatem rzeszowskim
budowę łącznika do drogi ekspresowej
S-19. Kolejny 1 mln zł zostanie wydatkowany na utrzymanie i remonty gminnej infrastruktury drogowej. Ponad
4 mln zł przeznaczymy na modernizacje
budynków komunalnych, w tym utworzenie nowej infrastruktury społecznej.
W 2017 roku rozpoczną się prace związane z przebudową budynku wielofunkcyjnego w Niechobrzu oraz rozbudową
Domu Ludowego w Mogielnicy, w którym będzie funkcjonować Środowiskowy Dom Samopomocy. Przebudowę
domów ludowych w Woli Zgłobieńskiej,
Zarzeczu i Zgłobniu szacuje się na
460 tys. zł. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz sieci wo-
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dociągowej w roku bieżącym wyniesie
880 tys. zł, natomiast budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 270 tys.
zł. Prace nad wykonaniem sieci gminnego monitoringu wyniosą 200 tys. zł.
Z budżetu gminy zostaną sfinansowane
także prace projektowe związane z przebudową Spichlerza na Rynku Miejskim,
montażem instalacji fotowoltaicznych
na budynkach użyteczności publicznej
oraz przebudową dworców PKP i PKS.

dochody
gminy

79,8
mln zł

78,8
mln zł

wydatki
gminy

Koszt funkcjonowania gminnego
systemu oświaty to kwota 23,6 mln zł.
Środki te zostaną przeznaczone na działalność szkół, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, liceum,
a także świetlic szkolnych. Na modernizacje budynków oświatowych, w tym
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lutoryżu i Nosówce, budowę przedszkola
w Kielanówce oraz przebudowę boiska
wielofunkcyjnego w Woli Zgłobieńskiej
zostanie wydatkowane 2,2 mln zł. Samorząd przeznaczy ponad 255 tys. zł
na funkcjonowanie gminnych żłobków.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. utrzymanie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, modernizacje budynków remiz w Niechobrzu,
Mogielnicy i Nosówce oraz zakup sprzętu strażackiego zostaną sfinansowane
kwotą 915 tys. zł. Ponadto planowane
jest wsparcie miejscowej jednostki Policji na zakup nowego radiowozu.
Jak co roku dużym działem w budżecie gminy będą koszty związane
z polityką i pomocą społeczną. Ponad
2,6 mln zł zostanie przeznaczonych

m.in. na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, organizację usług
opiekuńczych, realizację programu
dożywiania i programów osłonowych.
W budżecie zabezpieczono środki na
prowadzenie Dziennego Domu SeniorWIGOR w Racławówce oraz realizację
projektu „Aktywność Mieszkańców Gminy Boguchwała”. Kwota 25,8 mln zł zostanie przeznaczona na wypłaty świadczeń wychowawczych, w tym świadczeń
w ramach programu 500+.
Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, opieka nad
bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie
urządzeń oświetlenia ulicznego oraz
budynków komunalnych, doposażenie
Domów Ludowych oraz miejsc użyteczności publicznej, a także zakup i montaż
tablic ogłoszeniowych wyniosą 7 mln zł.
Kontynuowany będzie także program
usuwania odpadów niebezpiecznych,
a za ponad 127 tys. zł przeprowadzone
zostaną remonty rowów melioracyjnych, koryt i cieków wodnych.
Ponad 3,8 mln zł trafi do ośrodków
kultury na prowadzenie działalności
statutowej, funkcjonowanie świetlic
i kół zainteresowań oraz organizację
imprez kulturalnych. Jak co roku z budżetu gminy dofinansowane zostaną
prace konserwatorskie w kościołach
w Boguchwale, Zgłobniu i Zabierzowie.
Najważniejszą inwestycją w zakresie
rozwoju gminnej infrastruktury kulturalnej będzie utworzenie Centrum
Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Niechobrzu. Przewidywany koszt inwestycji to ponad 1,2 mln zł. Kolejne
829 tys. zł wspomoże działania na rzecz
upowszechniania sportu i rekreacji.
Środki te obejmą m.in. dotacje dla klubów sportowych, ale także utrzymanie
gminnych obiektów sportowych. Na
utworzenie miejsc rekreacji w Boguchwale, Lutoryżu, Kielanówce, Mogielnicy, Niechobrzu, Zgłobniu i Zarzeczu
przeznaczymy ponad 342 tys. zł.
Szczegóły budżetu Gminy Boguchwała na rok 2017: www.bip.boguchwala.pl.
UM

Informacje

Gmina Boguchwała w czołówce
podkarpackich samorządów
Trzecie miejsce w Złotej Setce
Gmin Podkarpacia

Gmina Boguchwała zajęła trzecie
miejsce w rankingu Złota Setka Gmin
Podkarpacia 2016 organizowanego
przez Gazetę Codzienną Nowiny i Małopolski Instytut Gospodarczy. Celem
inicjatywy jest analiza rozwoju społeczno-gospodarczego 160 podkarpackich
gmin oraz poszukiwanie i promowanie
najciekawszych pomysłów.

Uhonorowane zostały samorządy,
które wykazały się największą aktywnością według wyników za 2015 rok.
Kapituła rankingu brała pod uwagę
10 parametrów, m.in. dochody samorządu, stosunek wydatków inwestycyjnych
do ogólnych wydatków budżetowych,
liczba podmiotów gospodarczych. Boguchwała, w kategorii gmin miejskowiejskich, zajęła 3 miejsca. Pierwsze
miejsce uzyskała gmina Lesko, a na

drugiej pozycji uplasował się Głogów
Młp. Nagrody zwycięzcom, w obecności
przedstawicieli wojewody, marszałka
województwa i licznego grona wójtów,
burmistrzów oraz prezydentów miast,
wręczył Stanisław Sowa, redaktor naczelny Nowin. Statuetkę oraz dyplom
odebrał Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka.

Boguchwała w czołówce
rankingu zrównoważonego
rozwoju

4 lutego w Centrum WystawienniczoKongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce odbyło
się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów z udziałem premier
RP Beaty Szydło. W spotkaniu zainicjowanym przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego Władysława Ortyla
wzięli udział samorządowcy z całego
kraju, parlamentarzyści, europosłowie,
przedstawiciele ministerstw, marszałkowie województw oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
Markku Markkula.
Podczas spotkania zaprezentowano Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego
województwa podkarpackiego, w którym wyróżniono trzydzieści samorządów. Ponownie w czołówce podkarpac-

kich samorządów znalazła się Gmina
Boguchwała. Ranking został opracowany przez Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej
oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, z rekomendacji
komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Pod uwagę
były brane m.in. wydatki inwestycyjne,
dochody gminy, liczba podmiotów gospodarczych, czy napływ ludności.

Gmina przyjazna inwestorom
W siedzibie Krakowskiego Parku
Technologicznego odbyło się uroczyste
spotkanie inwestorów oraz samorządowców podsumowujące 2016 rok, podczas
którego wręczone zostały wyróżnienia
za działania na rzecz tworzenia dobrych
warunków do inwestowania. Obecnie
w boguchwalskiej strefie, wchodzącej
w skład krakowskiej SSE, swoją działalność rozpoczyna 4 przedsiębiorców,
którzy są na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Ponadto decyzją Rady
Ministrów strefa ekonomiczna została
powiększona o ponad 34 ha. Dodatkowo
gmina aplikuje o dofinansowanie budowy zjazdu na teren strefy z drogi krajowej nr 19 oraz uzbrojenie włączonych
terenów inwestycyjnych. Wyróżnienie
„Gmina przyjazna inwestorom” odebrał
Krzysztof Lassota.
UM
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Gospodarowanie odpadami
komunalnymi w 2017 roku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14 grudnia 2016 roku
w sprawie „poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych”, z roku na rok
powinna zwiększać się ilość odpadów
segregowanych w ogólnej masie odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Boguchwała. Dla przykładu
w 2018 roku współczynnik ten powinien
wynieść 30%, w 2019 roku 40%, natomiast w 2020 roku Gmina Boguchwała
powinna osiągnąć poziom co najmniej
50% recyklingu odpadów w stosunku
do ogólnej masy zebranych odpadów
komunalnych. Jeżeli gmina nie zwiększy w kolejnych latach poziomu segregacji odpadów będzie zmuszona do
zapłaty dotkliwych kar finansowych, co
z kolei spowodowałoby znaczny wzrost
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku z powyższym
należy zwrócić szczególną uwagę na
usprawnienie segregacji odpadów komunalnych w każdym gospodarstwie
domowym.
W 2013 roku odpady segregowane
stanowiły 15,25% ogólnej masy odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Boguchwała, W 2014 roku
ten współczynnik wyniósł 29%, natomiast w 2015 roku 31%. Dane z roku
2016 poznamy z końcem stycznia 2017
roku, gdy do Urzędu Miejskiego spłyną
wszystkie sprawozdania przedsiębiorców odbierających odpady komunalne
z terenu naszej gminy. Z szacunków wykonanych w ramach analizy gospodarki odpadami komunalnymi wynika, iż
w 2016 roku odpady segregowane będą
stanowiły około 35% całkowitego strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Boguchwała.

OPŁATY

W zabudowie jednorodzinnej miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są segregowane, przedstawiają się
następująco:
 12 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę,
 21 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2-4
osób,
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 31 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5-10
osób,
 46 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej
niż 10 osób.
Dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej, w których nie
jest prowadzona segregacja odpadów
komunalnych ustalono dwukrotnie
wyższe stawki opłat:
 24 zł dla mikro gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 1 osobę,
 42 zł dla małych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 2-4
osób,
 62 zł dla średnich gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez 5-10
osób,
 92 zł dla dużych gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez więcej
niż 10 osób.
Informacja o wysokości opłat zamieszczona jest na przesłanym do gospodarstw domowych druku. Opłaty
można uiszczać:
 gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Boguchwale, od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30-15:00,
 przelewem na konto: 08 9163 0009
2001 0000 0039 015,
 u inkasentów-sołtysów. W przypadku uiszczenia opłaty u inkasenta-sołtysa należy podać indywidualny numer płatnika znajdujący się w lewym
górnym rogu otrzymanego druku.
UWAGA: Należy pamiętać, że w sytuacji gdy w gospodarstwie domowym
zmienia się ilość osób w nim zamieszkujących, właściciel nieruchomości
powinien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację
uwzględniającą te zmiany. Dotyczy to
również czasowego wyjazdu.
Kalendarze wywozu odpadów dostępne na stronie www.go-kom.pl lub w
plikach zamieszczonych poniżej.

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA

24 listopada 2016 roku Rada Miejska
w Boguchwale podjęła Uchwałę Nr XXXII
.397.2016, która zobowiązuje każdego
posiadacza psa do uiszczenia opłaty.
Obowiązująca wcześniej uchwała zakładała opłatę roczną w wysokości 10 zł.
Aktualna Uchwała obniża opłatę roczną

do 6 zł od psa. Intencją zmiany jest upowszechnienie opłaty oraz pozyskanie
środków, które zbilansują wydatki związane z utrzymaniem czystości. Obecnie
na terenie gminy instalowane są pojemniki na odchody zwierzęce, a od lipca
2016 roku gmina już ponosi regularne
koszty ich opróżniania. Zwiększenie
ilości pobieranych opłat skutkowało
będzie wyposażeniem kolejnych miejscowości w pojemniki na psie odchody,
co przyczyni się do poprawy estetyki
i porządku na terenie naszej gminy.

PSZOK

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym
w Boguchwale przy ul. Kwiatkowskiego
2 (dawna ul. Akacjowa 38), odbierane
są odpady zebrane selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości: papier, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji, odpady zielone, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane rozbiórkowe, szkło
okienne, zużyte opony, zimne popioły,
styropiany budowlane i opakowaniowe.
W ramach zryczałtowanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały
w gospodarstwie domowym w wyniku
przeprowadzania drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Właściciel nieruchomości, może oddać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do
1 m³ miesięcznie. Dodatkowo właściciel
nieruchomości, może oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szkło okienne w ilości do 0,2 m³
rocznie oraz zimne popioły w ilości do
2 m³ rocznie.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady będą
przyjmowane w godzinach funkcjonowania punktu za okazaniem aktualnego
dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpada-

Informacje
mi komunalnymi oraz dowodu tożsamości potwierdza-jącego zamieszkanie
na terenie gospodarstwa domowego
widniejącego na w/w potwierdzeniu.
Pracownik Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych może
odmówić przyjęcia odpadów lub naliczyć dodatkową opłatę za przyjęcie odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują
na to, iż nie powstały one na terenie gospodarstwa domowego. Godziny przyjmowania odpadów w PSZOK: sobota
8:00-16:00.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dodatkowo zbierany jest przez
firmę R-Stal Kamerduła, Olszewski
Sp. J. mieszczącą się w Boguchwale, ul. Przemysłowa 4. Godziny
przyjmowania odpadów: poniedziałek-piątek 7:30-17:00, sobota
7:30-14:00.

worki można odebrać w siedzibie firmy
GOKOM Sp. z o.o., Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 146 (budynek Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego), poniedziałek-piątek - 07:00-15:00,
w pierwszy wtorek miesiąca - 07:0018:00. W pozostałe wtorki worki wydawane będą w godzinach 07:00-16:00.

dzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Podczas tego typu zbiórki
odbierany jest: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki itp.), sprzęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery
itp.), stare meble, dywany, wykładziny,
zużyte opony.

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

AZBEST

W trzecim kwartale 2017 roku na
terenie Niechobrza, Woli Zgłobieńskiej
i Zgłobnia planowane jest przeprowa-

DYSTRYBUCJA WORKÓW

W każdej miejscowości dwa
razy w roku prowadzona jest dystrybucja worków na odpady komunalne i posegregowane. Dodatkowe

Istnieje możliwość skorzystania
z Gminnego Programu Utylizacji Azbestu. Formularze można składać przez
cały rok. O kolejności przeprowadzania
odbiorów decyduje data wpływu
wniosku. Odbiory azbestu prowadzone są w miesiącach letnich przez
wykonawcę wyłonionego przez
Gminę Boguchwała. UWAGA: Azbestu nie można oddawać do PSZOK.
Azbest nie jest również zbierany
w czasie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej www.
boguchwala.pl w zakładce Ochrona
środowiska.
UM

Dofinansowanie na remont
ul. Bocznej Technicznej

Gminna inwestycja znalazła się na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”.
Na liście zatwierdzonej
przez Wojewodę Podkarpackiego znalazło się 12 zadań powiatowych i 24 zadania gminne,
w tym przebudowa drogi
151712R w Boguchwale.
Inwestycja zakłada przebudowę blisko półkilometrowego
odcinka ul. Bocznej Technicznej. Prace obejmą poszerzenie
i remont nawierzchni, budowę
chodnika ze ścieżką rowerową,
niezbędne roboty ziemne i wykończeniowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Wartość projektu to 997 493 zł,
z czego 498 746 zł stanowi dofinansowanie. Pozostała część
kosztów inwestycji zostanie sfinansowana z budżetu gminy
UM
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Mieszkańcy przeciwko przyłączeniu
części Racławówki do Rzeszowa

W dniach 13-17 lutego na terenie Gminy Boguchwała odbyły się konsultacje w sprawie
przyłączenia części Racławówki do Rzeszowa. Konieczność przeprowadzenia konsultacji
wynikała z podjętej przez władze Rzeszowa decyzji o ponownej próbie rozszerzenia granic
miasta o tereny naszej gminy.
W konsultacjach wzięło udział 2 160 osób. Przeciw przyłączeniu części sołectwa Racławówka opowiedziało się 1 983
mieszkańców, czyli blisko 92% głosujących. Za przyłączeniem
opowiedziało się 129 osób. Wstrzymało się 46 osób, 2 głosy były
nieważne.
Ponadto 12 lutego w Domu Ludowym w Racławówce odbyło się Zebranie Wiejskie dotyczące uchwały Rady Miasta Rzeszowa. Mieszkańcy Racławówki, którzy licznie przybyli na zebranie,
zdecydowanie sprzeciwili się dzieleniu swojej miejscowości.
Dodatkowo upoważnili Sołtysa Racławówki do wezwania Rady
Miasta Rzeszowa i Prezydenta Miasta Rzeszowa do usunięcia
naruszenia prawa dokonanego w Uchwale nr XXXV/749/2016
Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku.
W uzasadnieniu wezwania czytamy: […] czujemy się oszukani w związku z treścią uchwały Rady Miasta Rzeszowa […]. Błędna treść uchwały wywołuje mylne przekonanie, że Rada Miasta
Rzeszowa podjęła zamiar przyłączenia do Rzeszowa wyłącznie
Racławówki Doły, co jest nieprawdą gdyż z załącznika graficznego dobitnie wynika, że zamiar przyłączenia obejmuje część Racławówki Doły oraz połowę Racławówki centrum od numeru 1 do
119 razem z przysiółkiem Zagrody.
Zdumiewa fakt, że władze Rzeszowa z uporem forsują ideę
budowy silnego miasta kosztem sąsiednich gmin, nie biorąc zu-

pełnie pod uwagę opinii mieszkańców, którzy już w ubiegłym
roku sprzeciwili się przyłączeniu części Racławówki i Kielanówki do Rzeszowa. Po raz kolejny mieszkańcy naszej gminy udowodnili jak dużą rolę odgrywają więzi społeczne, gospodarcze
i kulturowe.
UM

Rewitalizacja Gminy Boguchwała

W styczniu oraz lutym przeprowadzono szereg działań zmierzających do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2020.

19 stycznia 2017 roku w Sali Widowiskowej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyło się otwarte spotkanie warsztatowe.
W ramach warsztatów prowadzonych
przez Lucynę Krupę-Szado z firmy Euro-

grant Sp. z o.o. zaprezentowano obszary
wyznaczone do rewitalizacji, wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych w grudniu 2016 roku oraz cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.
Kolejnym etapem procesu opracowania dokumentu był nabór wniosków projektów inwestycyjnych i społecznych do
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Inicjatywy mogły zgłaszać osoby indywidualne,
przedsiębiorcy, instytucje oraz organizacje
pozarządowe. Pozytywnie zweryfikowane
projekty staną się częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lata 2016-2022, co jest warunkiem
koniecznym do ubiegania się o środki Unii

Europejskiej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ponadto nowe
regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów
rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także
poza obszarem rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Boguchwała będzie dokumentem obrazującym podejmowane inicjatywy inwestycyjne i społeczne oraz proces przemian
przestrzennych,technicznych,społecznych
i ekonomicznych w Gminie Boguchwała.
Szczegółowe informacje oraz materiały
szkoleniowe dostępne na stronie internetowej www.boguchwala.pl.
UM

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała 2016-2022” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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Nowe oświetlenie ul. Kolejowej

W Boguchwale została oddana do użytku inwestycja zrealizowana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego. Nowe oświetlenie powstało przy ul. Kolejowej.
W ramach programów „Budowa
oświetlenia miejsc postojowych przy
dworcu PKP w Boguchwale” oraz „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Boguchwała” zainstalowano 12 słupów oświetleniowych,
ułożono blisko 800 m kabla oraz zamontowano szafę oświetleniową. Inwestycja
została sfinansowana z Funduszu Kolejowego (70 000 zł) oraz środków budżetowych Gminy Boguchwała (25 173,51 zł).
W otwarciu uczestniczyli zastępca burmistrza Jerzy Opaliński, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu
Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego
Lesław Kornak, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Boguchwały.
Wojewódzki Fundusz Kolejowy
jest wspólną inicjatywą Województwa
Podkarpackiego oraz poszczególnych
samorządów zlokalizowanych wzdłuż
przebiegu linii kolejowych zakładającą
wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji zadań inwestycyj-

nych tj. budowa wiat przystankowych,
ścieżek dojścia i dróg dojazdowych,
parkingów, oświetlenia przystanków,
ławek, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, stojaków rowerowych itp.
Samorządy uczestniczące w projekcie realizują inwestycje na swoim terenie
w oparciu o środki finansowe przekaza-

ne przez pozostałe, inne zainteresowane
jednostki samorządowe zlokalizowane
wzdłuż danej linii kolejowej oraz przez
Województwo Podkarpackie. Uczestnicy
projektu zadeklarowali stałą kwotę wkładu finansowego w formie dotacji celowej
w wysokości 20 000 zł na rok, przekazywanej na podstawie stosownych umów
o wzajemnej pomocy finansowej. Dotychczas podpisano umowy dotyczące przekazania przez Województwo Podkarpackie dotacji celowej z miastami: Stalowa
Wola i Krosno, oraz gminami: Głogów Małopolski, Boguchwała, Miejsce Piastowe,
Sędziszów Młp. i Horyniec Zdrój. Łącznie
w projekcie uczestniczy 30 samorządów
Zakończenie projektu Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego przewiduje się
w roku 2019. Do tego czasu będą realizowane zadania inwestycyjne w ramach
projektu równolegle do prac modernizacyjno-rewitalizacyjnych realizowanych
przez PKP PLK S.A.
źródło: www.podkarpackie.pl

Urząd Miejski z defibrylatorem

AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny można obecnie znaleźć w wielu miejscach publicznych. To urządzenie ma za zadanie pomóc
w razie nagłej potrzeby udzielenia pomocy, gdy u kogoś dojdzie do zatrzymania krążenia. Od niedawna defibrylator dostępny jest na frontowej
ścianie budynku Urzędu Miejskiego.
Urządzenie zostało zainstalowane
w Boguchwale dzięki porozumieniu
zawartemu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie.
Zewnętrzne defibrylatory AED, oprócz
Boguchwały, trafiły także Błażowej, Tyczyna, Dynowa, Hyżnego, Lubeni i Chmiel-

nika. Urządzenia udało się zakupić dzięki
funduszom z ministerialnego programu
„Razem Bezpieczniej”. W Urzędzie Miejskim zorganizowane zostały niezbędne
szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy urzędu, strażnicy miejscy, funkcjonariusze Policji, strażacy OSP, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy gminy.

Nagłe zatrzymanie krążenia zdarza
się najczęściej u osób starszych. Poważne problemy z sercem mogą dotyczyć
jednak także młodych ludzi. W takiej
sytuacji pracę serca może przywrócić
właśnie defibrylator.
Jak działa defibrylator? Jego obsługa jest bardzo prosta, gdyż urządzenie wydaje komendy. Przez elektrody,
umieszczane na klatce piersiowej pacjenta, zostaje wysyłany impuls elektryczny o odpowiednio dużej energii. To
pobudza serce do miarowej pracy i istotnie zwiększa szanse chorego na przeżycie. Defibrylator został zainstalowany
w specjalnej skrzynce, która jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. W razie potrzeby będzie można
z niego skorzystać o dowolnej porze
dnia i nocy.
UM
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Podsumowanie semestru zimowego

Uniwersytetu Aktywni Plus w Rezydencji Literackiej Boguchwały

Radość i satysfakcja towarzyszyła seniorom, którzy w Rezydencji Literackiej Boguchwały podsumowywali kolejny semestr swojej aktywności edukacyjnej

. Ten wyjątkowy dla studentów Uniwersytetu Aktywni Plus wieczór rozpoczęto nad wyraz aktywnie, bo śpiewaniem kolęd i pastorałek z Kapelą
z Huty Komorowskiej, poprzedzanych
komentarzem Jolanty Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
A że w repertuarze muzykantów seniorzy rozpoznawali nuty współczesne i te… pamiętane ze swojego dzieciństwa – to i chętnych do śpiewania
i degustowania wigilijnych smakołyków
nie brakowało.

Podczas uniwersyteckiego opłatka
nie mogło zabraknąć świątecznych życzeń, tych najlepszych, najserdeczniejszych. Dołączyli się do nich: Ewa Śliwa
– zastępca burmistrza Boguchwały
oraz Damian Drąg – dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Boguchwale,

Artgaleria

która od trzech lat integruje kulturowo
i społecznie seniorów z Gminy Boguchwała.
Spotkanie seniorów w Rezydencji
Literackiej Boguchwały było także okazją do pewnych podsumowań. Nagrodzono najaktywniejszych studentów
UAP w czterech kategoriach: aktywność medialna, aktywność kulturowa,
aktywność literacka oraz aktywność
studencka. Rozdano certyfikaty ukończenia szkoleń językowych oraz indeksy
z zaliczeniem semestru zimowego.
W tej bibliotecznej gali uczestniczyło aż
87 studentów UAP. Takiej aktywności
tylko pozazdrościć. Seniorom, którzy
zastanawiają się co zrobić ze swoim
wolnym czasem, dedykujemy fragment
wiersza Aliny Mach, zapraszając do Uniwersytetu Aktywni Plus.
Gdy cię w domu nuda zżera
Nie wiesz co masz zrobić z sobą
Przyjdź do naszej biblioteki
Tu się zaraz zajmą tobą
Umożliwią edukację
Aktywną mobilizację
Artystyczne przedsięwzięcie
I inne fajne zajęcia:
Florystykę, gimnastykę
Dwa języki i robótki
Rękodzieło, wokół zdrowia.
I brak czasu jest na smutki

Mistyczny wilczek – linoryt wykonany przez Weronikę Olszowy w ramach
warsztatów Zimowa Strefa Dobrej Zabawy

12

wiadomości

Boguchwalskie

Irena Jakubiec, koordynator UAP

Informacje
EdukacjA

Ponownie „Brązowy Laur”
dla boguchwalskiego liceum
Miło nam poinformować całą społeczność uczniowską oraz rodziców i wszystkie osoby żywo zainteresowane działalnością Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Boguchwale
o kolejnym tytule „Brązowej szkoły”
ogólnopolskiego Rankingu Szkół
Ponadgimnazjalnych Perspektywy
2017. Ranking jest obiektywnym
miernikiem jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego w skali kraju.

Uzyskany tytuł plasuje boguchwalskie liceum wśród 500 najlepszych
szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce. Pozycja ta przekłada się na 18. lokatę rankingu
w województwie podkarpackim, stanowiąc wypadkową
sukcesów uczniów osiągniętych w olimpiadach, wyników
egzaminów maturalnych obowiązkowych oraz dodatkowych, a w przypadku szkół dwujęzycznych także wyników uzyskanych przez maturzystów
z języka obcego na poziomie dwujęzycznym w maju 2016 roku.

W praktyce stawia to LOB ponownie wśród najlepszych rzeszowskich
szkół, ponieważ wyżej w rankingu uplasowano jedynie
cztery z nich. Pozycja, na jakiej
liceum zostało po raz kolejny
ulokowane, stanowi adekwatny i obiektywny dowód jakości
pracy szkoły. Liceum w Boguchwale to młoda placówka oświatowa,
ale co potwierdza ranking Perspektyw,
o ugruntowanej już pozycji na rynku
edukacyjnym Podkarpacia, zajmująca
miejsce wśród najlepszych.
LOB

Bezpłatnekody
Młodzi
biznesmeni

Po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Niechobrzu wzięli udział w kampanii organizowanej przez Fundację Generator Inspiracji we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Młodych
Ekonomistów z Wydziału Zarządzania Politechniki
Rzeszowskiej. Kampania była skierowana do dzieci
klas IV-VI szkół podstawowych.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach z
wolontariuszami, studentami Politechniki
Rzeszowskiej, w czasie których poznawali
pojęcia ekonomiczne, zdobywali wiedzę z

zakresu oszczędzania, inwestowania, europejskich
walut oraz marketingu. Następnie odbyły się ćwiczenia, a 13 stycznia „młodzi
biznesmeni” wzięli udział
w uroczystym finale na
Politechnice Rzeszowskiej.
Uczniowie wzięli udział
w teleturnieju ekonomicznym, gdzie wykazywali się
wiedzą zdobytą na zajęciach, a także uczestniczyli
w warsztatach cyrkowych
prowadzonych przez Pracownię Figaro. – Wszystkie
zdobyte w trakcie kampanii
doświadczenia wykorzystamy w przyszłości – podkreślali uczniowie z Niechobrza.
tekst i fot. SP nr 2
Niechobrz

Przyjdź do biblioteki i odbierz kody do
platform edukacyjnych. We wszystkich
bibliotekach Gminy Boguchwała, mieszkańcy mogą pobierać bezpłatne kody dostępu do dwóch platform edukacyjnych.
Nauka języka angielskiego realizowana jest poprzez e-learningowe kursy przeznaczonych dla dorosłych, młodzieży a także dla dzieci od 10 roku życia,
za pomocą multimedialnej platformy https://lerni.
us/. W zakładkach edukacyjnych znajdują się filmy,
dialogi, fotolekcje oraz kąciki gramatyczne i moduły
nauki słówek do sprawdzania poprawności wymowy. Do korzystania z kursów wystarczą: komputer,
tablet lub smartfon, a także dostęp do Internetu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale oferuje
dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs
na języki obce”. Jest to nowy program firmy Funmedia realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
W ramach, drugiej platformy edukacyjnej udostępnionej mieszkańcom Gminy Boguchwała, zapraszamy do odbierania kodów umożliwiających
dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw branżowych i komercyjnych uczestniczących
w platformie IBUK Libra. Docelowo przez cały 2017
rok, można korzystać z mobilnego dostępu do 1438
tytułów czytelni internetowej IBUK LIBRA udostępnionej czytelnikom przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Boguchwale w ramach Podkarpackiego
Konsorcjum Subskrybentów platformy http://libra.
ibuk.pl/
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„Matma
rządzi!”
w Niechobrzu
W Gimnazjum w Niechobrzu zakończyła się realizacja programu „Matma rządzi!” sfinansowanego
przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga. Kwota dofinansowania wyniosła 7361 zł.
Celem projektu było pokazanie
przydatności matematyki w różnych
dziedzinach życia – zaczynając od
aspektów praktycznych, a kończąc na
wartości naukowej. Uczniowie przekonali się, że matematyka jest w życiu
niezbędna, rozwinęli swoje umiejętności matematyczne, a przede wszystkim
zweryfikowali swoje nastawienie do
tego - postrzeganego często jako trudny – przedmiotu szkolnej nauki. Oferta
zajęć była bardzo bogata i odbywała się
w ramach 11 modułów. Uczniowie ważyli, mierzyli, obliczali koszty remontu
szatni szkolnych, fotografowali symetrie, robili przetwory, piekli ciasta, konstruowali ciekawe bryły, wyznaczali
wartość przyspieszenia ziemskiego, obliczali koszty zużytej energii elektrycznej. Gimnazjaliści dowiedzieli się, jak
działa bank, obliczali odsetki od lokat
i kredytów. Uczestnicy projektu poznali podstawy statystyki i przeprowadzili
badania ankietowe, czego efektem jest
prezentacja multimedialna o uczniach
Gimnazjum i ich zainteresowaniach.
Wspaniałą zabawą okazał się marsz na
orientację, dreszcz emocji w poszukiwaniu skarbu i duch rywalizacji między
zespołami dodawał wszystkim energii
do działania. We wszystkich zajęciach
konieczne było odwołanie się do umiejętności matematycznych.

Były także wycieczki: do Wydziału Ewidencji Ludności w USC Urzędu Miejskiego
w Boguchwale, do Banku Spółdzielczego
w Niechobrzu. W Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka przeszli odprawę bagażową, odwiedzili stację meteorologiczną - główną atrakcją była jednak wizyta
w wieży kontroli lotów i obserwacja pracy kontrolera ruchu lotniczego. Ciekawa
praca - stwierdzili uczniowie.
15 grudnia odbył się Festiwal Matematyki - podsumowanie projektu „Mat-

Ciekawostki przyrodnicze

ma rządzi!”. Gimnazjaliści obejrzeli prezentacje, wystawy przygotowane przez
kolegów w ramach zajęć. Spróbowali
swoich sił w rozwiązywaniu łamigłówek w quizie dla publiczności. Drużyny z poszczególnych klas zmierzyły się
w matematycznym konkursie międzyklasowym. Wielką atrakcją była degustacja wypieków ze szkolnej cukierni.
Było wiele radości, emocji - okazało się,
że przy rozwiązywaniu zadań logicznych
można się świetnie bawi.
Anna Janowska

Koper ogrodowy jest rośliną jednoroczną dorastającą do 120 cm wysokości, ma
rozgałęzione, puste w środku łodygi. Najlepiej rośnie na słonecznych, osłoniętych od wiatru, umiarkowanie wilgotnych stanowiskach, lubi podłoże dobrze
spulchnione, żyzne i przepuszczalne. Koper służy do dekoracji i podkreślania smaku potraw z jaj, wędzonych ryb, serów czy zup i sałatek. Koper jest
wszechobecny w kuchni: od zup, marynat, przez kiszonki, chleb i masło
kminkowe, aż jako dodatek do szarlotek i ciast na bazie dyni lub buraków
czerwonych.W medycynie koper poleca się do leczenia choroby górskiej.
Regularnie pita woda koprowa pomaga przy niestrawności, wzdęciach,
czkawce i kolce. Należy zaparzyć 15 g zmiażdżonych nasion w 1 szklance
wody i odcedzić. Dorosłym należy podawać po 1 łyżce, a dzieciom po1 łyżeczce raz dziennie. W kosmetyce ziaren kopru używa się do wzmacniania
zapachu m. in. mydeł.
Koper wykorzystywali już starożytni Egipcjanie. Pili napar ze zmiażdżonych nasion, który wzmacniał paznokcie. Wojska napoleońskie żuły nasiona,
które odświeżały oddech i poprawiały trawienie.
J. Brzozowska
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Gminny Kahootowy Konkurs

Wiedzy Ogólnej „SuperUmysł 2016”

Zwieńczeniem trzymiesięcznego projektu edukacyjnego „Matematyka przyjazna? Jestem
na Tak!” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy był Gminny
Kahootowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „SuperUmysł2016”.
i Bartosz Raszewski ze Szkoły Podstwowej w Mogielnicy wywalczyli II miejsce,
a Damian Drzał i Bartosz Salamon ze
Szkoły Podstwowej w Racławówce zajęli III miejsce.

projektowych uczniowie z Mogielnicy
opracowali pokaźną Bazę Wiedzy, czyli kahootowe testy z różnych dziedzin,
które sukcesywnie zamieszczane są na
blogu projektu. Lista laureatów konkur-

Dzięki funduszom, które Szkoła
Podstawowa w Mogielnicy otrzymała
w ramach projektu z mFundacji zakupione zostały nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu. Były nimi gry
planszowe, które obecnie przeżywają
renesans wśród „cyfrowych tubylców”.
Warto zaznaczyć, że w ramach działań

su na najlepszy test utworzony na platformie Kahoot zostanie opublikowana
21 grudnia.
Fundatorami nagród byli: mFundacja, SWiR Progres oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Mogielnicy Łukasz Bubicz.
tekst i fot. SP Mogielnica

2016

SUPERUMYSŁ

Zadaniem uczniów było rozwiązanie czterech interaktywnych testów,
które zostały utworzone na platformie
Kahoot przez Zofię Iwińską i Marzenę
Bardzik. Pierwszy miał na celu oswojenie uczniów z nowym narzędziem.
Okazało się, że „cyfrowi tubylcy” bardzo szybko poradzili sobie z TIK-owymi
nowinkami i byli gotowi do rywalizacji
o tytuł „SuperUmysły2016”. Mając do
dyspozycji monitor interaktywny, w którym zastosowano najnowsze technologie gwarantujące szeroką funkcjonalność oraz laptopy i internet, uczniowie
przenosili swoje rozwiązania do bazy
jednym kliknięciem, a informacje o wynikach i zajmowanym miejscu pojawiały się po każdym zadaniu.
Zwycięzcami pierwszego dnia zmagań zostali Miłosz Jachyra i Kamil Panek
ze Szkoły Podstwowej w Boguchwale,
którzy zdobyli I miejsce i tytuł „SuperUmysły2016”. Kacper Szczepanik i Tymoteusz Pytko ze Szkoły Podstwowej
w Mogielnicy znaleźli się na II miejscu,
a Katarzyna Grasza i Jakub Delimata ze Szkoły Podstwowej w Lutoryżu
wywalczyli III miejsce. W drugim dniu
o miano „SuperUmysłu2016” rywalizowali uczniowie z klas I-III. Ich spontaniczne reakcje, chęć rywalizacji i posiadana
wiedza oraz umiejętności zadziwiły nie
tylko przybyłych nauczycieli, ale i samą
organizatorkę konkursu. Wśród zwycięzców znaleźli się: Liliana Popek i Igor
Żarów ze Szkoły Podstwowej w Boguchwale, którzy zdobyli I miejsce i tytuł
„SuperUmysły2016”. Milena Pomykała
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Fashionable, dandys, elegant

Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Krynoliny, turniury, hafty, falbanki,
koronki, atłasy, pekiny, kaszmiry, aksamity – bujność form, bogactwo barw
i deseni. Kobiety XIX stulecia żyły, aby
się ubierać, a swoim wyglądem i strojami wzbudzać zachwyt, zazdrość rywalek i zainteresowanie mężczyzn. Czytając „Lalkę” Prusa, czy inne powieści
pozytywistyczne możemy wyobrazić
sobie panów we frakach, surdutach, paltotach. Ale przecież moda męska była
o wiele bogatsza. Mężczyźni nosili algierki, bekiesze, burnusy, talmy. W zaciszu domowym przebierali się w robdeszany, czyli piękne kolorowe szlafroki
o orientalnych barwach.
Moda to nie tylko stroje. To złożone
zagadnienie społeczno-kulturowe wynikające z potrzeb człowieka i wielu uwarunkowań zewnętrznych. Wystawa pokazuje rodzaje strojów noszonych przez
mężczyzn w XIX wieku oraz historię ubioru męskiego w tym okresie – od wpływów
anglomanii, wykształcenia się typowego

Kalendarz
wydarzeń
kulturalnych
Marzec

 03 (piątek) - Boguchwała – „Skamieniałości fliszu karpackiego”
wykład Roberta Szybiaka - Inauguracja VI semestru Uniwersytetu
Aktywni Plus (GBP)
 04 (sobota) – Boguchwała - „Ziemia
Dzieciństwa” spotkanie przybliżające sylwetkę Tadeusza Nalepy (GBP)
 06 (poniedziałek) Racławówka
– „Zdrowy kręgosłup” – wykład
i podstawy automasażu (GBP)
 09 (czwartek) Niechobrz – „Zdrowy
kręgosłup” – wykład i podstawy automasażu (GBP)
 11 (sobota) - Boguchwała - „Kobieta
niejedno ma imię” koncert muzyczny z etiudami teatralnymi (MCK)
 12 (niedziela) Boguchwała – pokazy
kulinarne, degustacja win oraz pokaz
taneczny i warsztaty salsy (MCK)
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ubioru męskiego pod wpływem angielskiego stroju do jazdy konnej, po garnitur
i smoking.
Moda jest zwierciadłem otaczającego świata – obrazuje aktualne potrzeby
i upodobania. A o wszystkim, co aktualne, donosi prasa. Podstawowym źródłem
do stworzenia opisywanej wystawy były
ryciny oraz opisy strojów publikowane
w prasie polskiej i zagranicznej znajdujące
się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Wystawę dopełniają cztery
plansze z „Kroniką roku 1845 r.” zaczerpniętą z „Dziennika Mód Paryskich”, który wychodził we Lwowie, a wydawał go
krawiec-patriota Tomasz Kulczycki, który
zasłynął m. in. zaprojektowaniem w 1848
roku munduru Gwardii Narodowej.
Wystawę można zwiedzać w „Galerii Oficyna” (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale) od
12 stycznia do 31 marca 2017 roku
 13 (poniedziałek) Boguchwała – bicie rekordu we wspólnym tańczeniu
zumby (MCK)
 13 (poniedziałek) Racławówka – Domowa apteczka, wykład prowadzi
Lidia Czyż z Podkarpackiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej (GBP)
 14 (wtorek) Boguchwała – Jam Session, spotkanie przy pianinie w kawiarni „Klimatycznej” (MCK)
 15 (środa) Boguchwała - Swap Party
czyli wymiana ciuchów i porady krawieckie (MCK)
 16 (czwartek) Boguchwała -”Sekret
piękna” – porady pielęgnacyjne
z Mary Key (MCK)
 17 (piątek) Boguchwała - Romskie
klimaty” koncert muzyczny oraz występy taneczne par z klubu „Dżet Rzeszów Boguchwała (MCK)
 30 (czwartek) – Boguchwała – spotkanie z pisarką i blog-erką Katarzyną
Majgier (GBP)
 31 (piątek) – Boguchwała – Najciekawsze reportaże Polskiego Radia
Rzeszów – spotkanie z Adamem Gałczyńskim (GBP)

KWIECIEŃ

 01 (sobota) – Boguchwała – „Tu czy
tam? Współczesna polska ilustracja dla
dzieci” wystawa przygotowana przez Instytut Książki w Krakowie (GBP)

Oprac. M. Kuleszczyk
na podstawie publikacji
„Fashionable, dandys, elegant”
autorstwa Lilianny Nalewajskiej,
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 01 (sobota) – Boguchwała „Dziecięce
Igraszki Literackie” spotkanie z Jolantą Richter-Magnuszewską (GBP)
 01 (sobota) – Kielanówka – „Interaktywny Klub Rodziny” spotkanie ze
„Świerszczykiem” (GBP)
 07 (piątek) – Niechobrz - Gminna Droga Krzyżowa (LOK Razem)
 09 (niedziela) - Boguchwała - Boguchwalski Jarmark Wielkanocny (MCK)
 09 (niedziela) – Boguchwała „Wielopokoleniowe Warsztaty Wielkanocne”
(GBP)
 09 (niedziela) - Niechobrz - Misterium
Męki Pańskiej (Parafia w Niechobrzu /
MRM)
 23 (niedziela) Niechobrz – Wielkanocne Straże Grobowe wykład i prezentacja „Turków” (GBP)
 25 (wtorek) Boguchwała – finisaż wystawy „Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci” (GBP)
 28 (piątek) Boguchwała – „Reportaże
z Watykanu” spotkanie z Januszem
Majką z Polskiego Radia Rzeszów
i jego wspomnieniami z pogrzebu
Jana Pawła II (GBP)
 29 (sobota) – Konkurs „Wśród bohaterów Astrid Lindgren”, zakończenie
etapu powiatowego (GBP)
 Szczegółowych informacji udzielają
organizatorzy w/w wydarzeń.

SPORT

Sportowcem Roku 2016 Stowarzyszenia Lubcza
Już po raz dwunasty na Balu Miłośników Sportu poznaliśmy Sportowca Roku Stowarzyszenia
Sportowo-Turystycznego „Lubcza”. Za osiągnięcia w 2016 roku kapituła przyznała tytuł Mateuszowi Rejchowi.
Kolarz grupy SST Lubcza ma za sobą
bardzo udany sezon. W prestiżowych
wyścigach Cyklokarpaty zajął pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej
i trzecie w klasyfikacji Open na dystansie MEGA (ok. 60 km). Podczas wyścigów tego cyklu aż trzykrotnie mijał linię mety jako pierwszy, a pięciokrotnie
triumfował w swojej kategorii. W pozostałych wyścigach plasował się w czołówce, przeważnie zajmując miejsca na
podium. Co warte podkreślenia, został
zwycięzcą "domowego" wyścigu MTB
Boguchwała, organizowanego przez nasze Stowarzyszenie Lubcza. Niezwykle
skromny i ambitny sportowiec nie krył
wzruszenia i zaskoczenia otrzymaną nagrodą. Wyraził nadzieję, że nadchodzący sezon będzie dla niego samego, jak
i dla całego teamu jeszcze lepszy,
a otrzymane wyróżnienie z pewnością

doda energii do dalszej pracy i treningów. Za 2016 rok postanowiono przyznać jeszcze jedną nagrodę specjalną.
Tytuł "Talent Roku" otrzymała rolkarka Justyna Czapla. W ostatnich latach
zdobyła, jako jedyna polska juniorka,
trzy medale Mistrzostw Europy w różnych konkurencjach rolkowych. Jest
dwukrotną złotą medalistką Mistrzostw
Polski i uczestniczką Pucharu Świata.
Podczas największych światowych imprez udało jej się zając wiele pozycji
medalowych, a pamiątkowy puchar
przywiozła nawet z Chin, co jak twierdzi
jej trener Konrad "Wodzu" Tomaka - jest
praktycznie niemożliwe. Sama zawodniczka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, a podczas Balu
Miłośników Sportu dała próbkę swoich
umiejętności prezentując efektowny
pokaz wspólnie z trenerem i członkami

swojego teamu - Szkółki Rolkowej Wodzu. Szesnastoletnia zawodniczka ma
przed sobą olbrzymią szansę dalszego
rozwoju i pozostaje życzyć jej jeszcze
większych sukcesów. Pamiątkowe statuetki wręczył Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka.
źródło i fot. SST Lubcza

wiadomości

Boguchwalskie

17

Informacje
SPORT

II Ogólnopolski Turniej Bokserski
o Puchar Burmistrza Boguchwały
W sobotę 21 stycznia odbył się
II Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały. W hali wystawienniczej na Rynku Miejskim kibice
obejrzeli 37 walk.
Ogromna ilość zawodników dała
miłośnikom boksu przegląd technik począwszy od najmłodszych adeptów
po tych najbardziej doświadczonych.
W ringu zaprezentowali się zawodnicy
z ponad 20 klubów z Polski i Słowacji.
Walki odbyły się we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. Nowością
w tegorocznej edycji turnieju była relacja
„live” przygotowana przez portal www.
bokser.org. Pojedynki na żywo komentował ekspert i sędzia boksu zawodowego
Włodzimierz Kromka.
W Boguchwale pojawiły się także
panie. Najlepszą zawodniczką uznano
Natalię Niedobylską z Gwarka Łęczna.
W klasyfikacji drużynowej reprezentanci
UKS Gimnasion Boguchwała nie obronili
tytułu z ubiegłego roku. Gospodarzy pokonała drużyna Wisłoka Rzeszów. Oprócz
klasyfikacji drużynowej wśród bokserów
wybrano najlepszego boksera z Polski Dominika Hawrankowskiego i Słowacji
Łukasza Jalca, dla których puchary ufundował marszałek Władysław Ortyl. Wśród
młodzików najlepszym uznano Szymona

Szmyda, wśród kadetów Gabriela Blezienia, a juniorów Mateusza Rudnickiego.
Tytuł najlepszego seniora zdobył zawodnik UKS Gimnasion Adam Ziomek, który
pokonał Karola Zielińskiego ze Stali Rzeszów. Pamiątkowe puchary wręczyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka oraz
zastępca burmistrza Ewa Śliwa.
Organizatorami Turnieju byli: Gmina
Boguchwała, Uczniowski Klub Sportowy
„Gimnasion” w Boguchwale, Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski, Miejskie
Centrum Kultury w Boguchwale. Patronat
nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Gazeta Codzienna Nowiny, portal nowiny24.pl, TVP3
Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów.
UM
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wydarzeń świąteczno- noworocznych

Fot. UM/GBP/MCK/SP w Boguchwale/SP w Mogielnicy/
ZSP w Kielanówce/ SP w Woli Zgłobieńskiej
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3,5%

12 miesięcy

4%

Już dziś skorzystaj
z promocyjnych warunków kredytowych
�
�
�
�
�

24 miesiące

Stałe oprocentowanie
Kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł
Okres kredytowania do 12 lub 24 miesięcy
Szybka decyzja – minimum formalności
Kredyt na dowolny cel

Wiosenny
Kredyt

Zapytaj o szczegóły w naszych placówkach
Reprezentatywny przykład Kredytu Wiosennego (na dzień 09.02.2017 r.) :
1) RRSO wynosi 11,83% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 431,08 zł (najwyższa rata),
przy prowizji za udzielenie kredytu 200,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 3,5% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5.294,46 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 94,46 zł. Promocja trwa od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.
2) RRSO wynosi 9,53% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 24 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 231,34 zł (najwyższa rata), przy
prowizji za udzielenie kredytu 250,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 4,0% w stosunku rocznym (oprocentowanie
stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5.457,56 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 207,56 zł. Promocja trwa od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

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

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

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

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

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

