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W bieżącym roku w szkołach pod-
stawowych oraz gimnazjach na terenie 
Gminy Boguchwała przeprowadzone 
zostaną warsztaty profilaktyczne doty-
czące szkodliwości używek – dopalaczy, 
narkotyków, alkoholu, a także zagrożeń 
internetu. Warsztaty przeznaczone są 
nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli 
oraz rodziców.

Warsztaty zostaną przeprowadzo-
ne w klasach VI-VII rocznika 2017/2018 
we wszystkich szkołach podstawowych 
oraz klasach I-III gimnazjów, w formie 

Ruszają warsztaty  
profilaktyczne  
w placówkach szkolnych

angażującej młodzież do współdziała-
nia. 

Warsztaty finansowane są z Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz  
z Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii. W klasach VII warsztaty 
będą przeprowadzone w ramach pro-
jektu „Młodzież i dzieci od dziś bezpiecz-
ni w sieci – II edycja”, dofinansowanego 
przez Ministerstwo Zdrowia w ramach 
Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych.                                              UM
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Zmiany w komunikacji 
Mogielnica - Rzeszów

W związku z zawieszeniem przez prywatnego przewoźnika firmę Kudlik 
Transport kursów na linii autobusowej 33P Mogielnica-Rzeszów, Związek Gmin 
PKS wprowadził zmodyfikowany rozkład jazdy linii MKS 233.

Odjazdy z przystanku Mogielnica pętla: 5:13, 5:40, 6:06, 7:02, 7:30, 8:24, 
9:12, 11:02, 13:17, 14:32, 15:39, 16:57, 17:57, 19:26, 20:42, 22:33. 

Szczegółowe informacje oraz rozkłady jazdy dostępne u kierowców autobu-
sów oraz na stronach: www.boguchwala.pl i www.zgpks.rzeszow.pl.

Wiadomości samorządowe:
Z kalendarza Burmistrza

Relacja z sesji Rady Miejskiej

Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi w 2016 roku

Informacje:
Przebudowa Szkoły Podstawowej  
w Lutoryżu

Modernizacja remizy w Niechobrzu

Ceny biletów na liniach MKS

Bezpłatne szczepienia przeciw zakaże-
niom wirusem HPV

Dofinansowania w ramach pilotażowego 
programu PFRON – Aktywny Samorząd

Kronika:
Trzeciomajowe obchody w Boguchwale

„Reportaże z Watykanu” – spotkanie  
z Januszem Majką w GBP

Tydzień Bibliotek

Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja 
rozstrzygnięty 

Edukacja:
Uczniowie z terenu gminy laureatami 
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego „Moje spotkania z przyrodą”

VIII Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrod-
niczy

II Paraolimpiada w SP nr 2 w Niechobrzu

Kultura i rozrywka:
Noc Bibliotek 

Rocznica Kawiarni

Jubileusz Podhalańczyków – zapowiedź

Boguchwała wśród miejsc przyjaznych 
młodzieży

Zaproszenie – Turniej Szachowy  
o Puchar Burmistrza Boguchwały

Zaproszenie – „Moja okolica w obiektywie”

Kalendarz imprez 

Sport: 
Trzecie miejsce Lubczy w walce o II ligę

IzoCup 2017

Adam Ziomek brązowym medalistą  
Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie

Hubert Wierdak ponownie zwycięzcą 
Biegu Boguchwała-Wisłoczysko
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XL Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 
27 kwietnia 2017 roku. Podczas posiedzenia 
podjęto uchwały w sprawie: 

 � Zmiany budżetu,
 � Zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
 � Podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego,

 � Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komu-
nalnej,

 � Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale,

 � Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokal-
nego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu,

 � Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lokal-
nego Ośrodka Kultury ,,Razem” w Niechobrzu,

Sesje Rady Miejskiej  
w Boguchwale

 � Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,

 � Zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarcze-
niem wody i odprowadzania ścieków,

 � Przyjęcia darowizny stanowiącej własnościowe spółdziel-
cze prawo do lokalu  mieszkalnego w Boguchwale,

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 432/5 położonej 
w Lutoryżu,

 � Przystąpienia gminy do realizacji projektu,
 � Poparcia dla uchwał Rad Gmin  Dobrzeń Wielki, Dąbrowa 
i Komprachcice dot. przywrócenia granic wymienionych 
gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku.
Ponadto podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z działal-

ności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej a także 
sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 � 05.05 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego

 � 09.05 - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z ekspertem 
Banku Światowego w ramach zespołu d/s opracowania 
założeń kierunkowej koncepcji rozwoju przestrzeni ROF 
09.05 - spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego 

 � 11-12.05 - delegacja Związku Gmin PKS - wyjazd studyj-
ny dot. zakupu nowych autobusów

 � 15.05 - Zarząd Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 � 16.05 - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
 � 16.05 - przyjęcie delegacji ze Svidnika 
 � 17.05 - spotkanie w siedzibie PKS Rzeszów
 � 17.05 - walne zebranie członków LGD „Trygon – Rozwój  
i Innowacja”

 � 19.05 - spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskie-
go Stanisławem Ożogiem

 � 10.04 - Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 � 18.04 - Zarząd Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 � 20.04 - Zgromadzenie Związku Gmin PKS
 � 21.04 - Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

 � 26.04 - spotkanie z Wojewodą Podkarpackim
 � 27.04 - Sesja Rady Miejskiej
 � 05.05 - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z dyrek-
torem Departamentu Zarządzania Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym

Z Kalendarza 
Burmistrza:

XLI Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 
25 maja 2017 roku. Podczas posiedzenia 
podjęto uchwały w sprawie: 

 � Zmiany budżetu,
 � Zmian w wieloletniej prognozy finansowej,
 � Zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet,
 � Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

 � Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

 � Ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobuso-
wych,

 � Zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego programu  
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

 � Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Zgłobniu,
 � Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Woli 
Zgłobieńskiej,

 � Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości  
i ustanowienie służebności przez działkę nr 760/23 położo-
ną w Boguchwale,

 � Planu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej,

 � Rozpatrzenie skargi,
 � Udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpac-
kiemu,

 � Określenia wysokości sumy do której Burmistrz Boguchwa-
ły może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Ponadto podczas sesji przedstawiono sprawozdanie  

ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
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Samorząd oraz organizacje pozarządowe łączy wspólny cel 
- zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Obserwowany jest także 
wzrost roli organizacji pozarządowych w realizacji tego celu,  
a wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez ak-
tywności obywatelskiej. Aktem prawnym regulującym współ-
pracę między samorządem a tzw. trzecim sektorem jest Ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie.

Gmina Boguchwała rokrocznie w konsultacji z organiza-
cjami pozarządowymi opracowuje nowy program współpracy. 
Program współpracy w 2016 roku zakładał budowanie part-
nerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi słu-
żącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, 
wspieranie inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
i dążeniom społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie 
problemów społecznych. Ważnym aspektem programu była 
budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 
lokalnej społeczności oraz wspieranie wolontariatu. Na reali-
zację zadań wypełniających powyższe cele Gmina Boguchwa-
ła wydatkowała rekordową kwotę 3 504 182 zł. Ze  środków 
programu sfinansowano działania za kwotę 727 135 zł.

Program współpracy
Realizowane działania zawarły się w obszarach spor-

tu, kultury, polityki społecznej, oraz rozwoju przedsiębior-
czości. Ze środków programu, za kwotę ponad 530 tys. zł, 
wsparto działalność 8 
klubów sportowych dzia-
łających na terenie gmi-
ny. Dodatkowo, dzięki 
finansowemu wsparciu 
samorządu, udało się 
zorganizować szkolenia 
dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej, siatkówce i bok-
sie. Środki budżetowe 
wspomogły także organi-
zację, zyskującego ciągłą 
popularność, wyścigu 
rowerowego MTB Bogu-
chwała oraz „Rolkoma-
nię”. W dziedzinie kultury,  
za kwotę blisko 86 tys. 
zł, wsparto działalność 
zespołów artystycznych 
oraz organizację wyda-
rzeń, m.in. pikniku w ra-
mach Światowych Dni 
Młodzieży, Gminnego 
Spotkania Wigilijnego 
oraz Międzynarodowego 
Rajdu Pojazdów Zabytko-
wych. Pomoc udzielono 

Współpraca Gminy Boguchwała  
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
W ramach XLI Sesji Rady Miejskiej przedstawione zostało sprawozdanie ze współpracy Gmi-
ny Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. W ubiegłym roku, organiza-
cjom pozarządowym przekazano z budżetu gminy rekordową kwotę 3,5 mln zł.

także grupom senioralnym oraz organizatorom warsztatów 
kulinarnych „Smaki Pokoleń”. Dzięki współpracy z Lokalną 
Grupą Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” oraz Klubem 
Przedsiębiorców Gminy Boguchwała odbyły się szkolenia oraz 
wyjazd studyjny do słowackiego Vranova. Dodatkowo przed-
siębiorcy otrzymali wsparcie na realizację działań informacyj-
no-promocyjnych.

Ponad 100 tys. zł przekazano na realizację zadań z zakresu 
szeroko pojętej polityki społecznej. Zapewniono usługi opie-
kuńcze dla 17 potrzebujących mieszkańców gminy, które objęły 
m.in. utrzymanie czystości, przygotowywanie posiłków i pielę-
gnację. Kwotą 20 tys. wsparto działalność organizacji służących 
osobom niepełnosprawnym.

Pozostałe środki
Środki wydatkowane w ramach programu współpracy to 

tylko część funduszy przekazywanych z budżetu na działalność 
organizacji pozarządowych. Ponad 1,7 mln zł przekazano w for-
mie dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, które 
objęły opieką 452 dzieci. Dotację otrzymało również Towarzy-
stwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego na prowadzenie 
Gimnazjum Dwujęzycznego. W 2016 roku Gmina Boguchwała 
przekazała 140 tys. zł na dofinansowanie prac konserwator-
skich w zabytkowych kościołach w Boguchwale, Racławówce  
i Zgłobniu. Środki w kwocie 360 tys. zł wspomogły działalność 
dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

UM
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Ostatni etap przebudowy szkoły w Lutoryżu
Rozpoczął się ostatni etap prac polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. W wy-
niku realizacji inwestycji, 1 września 2017 roku swoją działalność rozpocznie nowe przedszkole.

Zakres prac objął roboty budowlane 
w segmencie D placówki. W ramach in-
westycji przebudowana została klatka 
schodowa, instalacje wentylacyjne oraz 
szyb windowy. Wymieniono stolarkę 
okienną i pokrycie dachu oraz przepro-
wadzono termomodernizację. W ostat-
nim etapie w nowych pomieszczeniach 
pojawi się wyposażenie - meble, zabaw-
ki, pomoce dydaktyczne oraz wyposa-
żenie kuchni i plac zabaw.

Gmina Boguchwała na realiza-
cję inwestycji wydatkowała kwotę 
1  27 586,45 zł, z czego 787 492,98 zł 
zostało pozyskanych na ten cel z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.                                                                  UM

Pierwszy etap przewidywał budowę 
garaży, a prace budowlane objęły m.in. 
montaż bram garażowych sterowanych 
pilotem, montaż rynien i instalacji od-
ciągu spalin, a także wykonanie posa-
dzek. Nowa powierzchnia użytkowa 
wyniosła 130 m2. Na ten cel Gmina Bo-
guchwała przeznaczyła 403 345 zł. 

Nowe garaże w remizie OSP Niechobrz. 
Ruszyły prace nad utworzeniem CDK
Zakończył się pierwszy etap prac przy przebudowie budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niechobrzu. 

Centrum  
Dziedzictwa Kulturowego

W ramach drugiego etapu zaplano-
wano utworzenie Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego poprzez dalszą przebudo-
wę obiektu oraz otoczenia, prace insta-
lacyjne oraz zakup wyposażenia.

Działalność  CDK w Niechobrzu  na-
kierowana będzie na propagowanie 
wśród mieszkańców Gminy Boguchwała 
oraz turystów dziedzictwa kulturowego 
badanego i opisywanego przez Fran-
ciszka Kotulę. CDK podejmie działania 
mające na celu organizację szeregu wy-
darzeń kulturalnych, warsztatów i zajęć 
popularyzujących wspólną ideę - Etno-
krainę Franciszka Kotuli. Poprzez podej-
mowane działania mieszkańcy oraz tury-
ści poznają kulturę rzemiosła, twórców, 
kuchni, obrzędów, strojów regionalnych. 
Nowa oferta kulturalna stanie się atrak-
cyjną alternatywą spędzania wolnego 
czasu oraz rozwijania zainteresowań.

Projekt utworzenia CDK jest elemen-
tem Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go – nowej formy współpracy samorządów, 
współfinansowanej z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkar-
packiego. Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest na marzec 2018 roku.

UM



Ceny biletów na liniach MKS
Gmina Boguchwała zadania w zakresie lokalnego transportu realizuje poprzez Międzyg-
minną Komunikację Samochodową (MKS) organizowaną w ramach Związku Gmin Pod-
karpacka Komunikacja Samochodowa. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 5 linii MKS: 
203 Zarzecze – Rzeszów, 223 Niechobrz – Rzeszów, 228 Wola Zgłobieńska – Rzeszów, 230 
Lutoryż – Rzeszów, 233 Mogielnica – Rzeszów.
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W związku z ostatnimi zmianami w organizacji komunikacji przypominamy cennik biletów na liniach MKS. Ceny 
biletów uzależnione są m.in. od strefy, w której odbywa się podróż. Teren gminy został podzielony na trzy obszary:

nr 
linii

przystanek graniczny 
STREFY I STREFA II STREFA III

203 Boguchwała wiadukt Lutoryż - Zarzecze most -

230 Boguchwała wiadukt Lutoryż - Zarzecze most -

223 Boguchwała granica Racławówka Zagrody Racławówka Zagr. Niziny - Niechobrz góra

228 Racławówka Zabierzów Nosówka skrz - Zgłobień W. Zgłobieńska I - W. Zgłobieńska Rondo

233 Boguchwała granica Mogielnica pętla -

Koszt biletu jednorazowego normalnego dla pasażera podróżującego do Rzeszowa z pierwszej strefy wynosi 2 zł. Strefa II  
to koszt 2,80 zł, a strefa III 3,50 zł. Dla pasażerów korzystających z komunikacji w granicach gminy koszt biletu normalnego wynosi  
2 zł. Uprawnieni pasażerowie mogą skorzystać z cen biletów jednorazowych  z  ulgą samorządową np.  uczniowie, studenci, emeryci 
oraz z biletów socjalnych jednorazowych dla pasażerów powyżej 70 roku życia oraz honorowych dawców krwi.

STREFA

RODZAJ BILETU

jednorazowy
normalny

z ulgą samorządową (emeryt, 
uczeń, student)

socjalny pow. 70 lat, honorowy 
dawca krwi

strefa I 2,00 zł 1,60 zł

1,00 zł
strefa II 2,80 zł 2,20 zł

strefa III 3,50 zł 2,80 zł

po terenie gminy 2,00 zł 1,60 zł

Dodatkowo istniej możliwość wyrobienia „EM-karty” uprawniającej do bezpłatnego korzystania z komunikacji MKS na tere-
nie Gminy Boguchwała przez okres roku. Kartę można wyrobić w kasach Dworca Głównego PKS w Rzeszowie od poniedziałku 
do piątku w godz. 6:00-20:00, w sobotę w godz. 06:00-13:30. Koszt 15 zł. Do wystawienia karty niezbędne jest zdjęcie.

Linie MKS oferują także bilety okresowe, miesięczne oraz bilet sieciowy imienny dla wszystkich stref. Bilet okresowy rodzin-
ny ważny jest w okresie 31 dni kalendarzowych  i uprawnia do przejazdów w określonych strefach we wszystkie dni tygodnia. 
Ponadto posiadacz tego biletu może w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 oraz w soboty, niedziele i święta bez 
ograniczeń godzinowych podróżować na liniach komunikacyjnych MKS wraz z członkami najbliższej rodziny (dzieci i współ-
małżonek) bez dodatkowych opłat. Otrzymanie ulgi na bilet sieciowy dla wszystkich stref wymaga oświadczenia o wykupieniu 
biletu miesięcznego trasowanego lub sieciowego ZTM Rzeszów wraz z dołączoną kserokopią tego biletu.

STREFA

RODZAJ BILETU

miesięczny miesięczny 
szkolny

miesięczny  
studencki

okresowy 
rodzinny     

(31 dni)

samorządowy
gminny       

(ważny 365 dni)

sieciowy 
imienny

sieciowy 
imienny  
+ ZTM

strefa I
114 zł 58,14 zł 55,86 zł 99 zł

-
160 zł 90 zł

strefa II

strefa III 130 zł 66,30 zł 63,70 zł 106 zł

po tere-
nie gminy 70 zł 35,70 zł 34,30 zł - 15,00 zł

Bilet zakupiony do Rzeszowa uprawnia bez dodatkowej opłaty do przejazdu komunikacją MKS i PKS pomiędzy przystankami 
zlokalizowanymi na terenie miasta Rzeszowa.

Szczegółowe informacje, katalog biletów i ulg dostępny na stronie: www.zgpks.rzeszow.pl.
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Bezpłatne 
szczepienia  
przeciw zakażeniom 
wirusem HPV

O G Ł O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E

Rozpoczęty w marcu 2015 roku 
program profilaktyki zakażeń wi-
rusem brodawczaka ludzkiego 
HPV jest kontynuowany w roku 
bieżącym.

Wirus HPV jest bardzo rozpowszechniony,  
w trakcie swojego życia spotyka się z nim ponad 
70% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn. 
Wyodrębnia się wiele jego typów, wśród któ-
rych występują te odpowiedzialne za rozwój 
większości nowotworów szyjki macicy, po-
chwy, sromu, szyi i głowy, a także za powsta-
wanie brodawek narządów płciowych, tzw. 
kłykcin kończystych. Szczepienia chroniące 
przed zakażeniem wirusem HPV są najskutecz-
niejsze u osób, które jeszcze nie rozpoczęły 
życia intymnego. Zgodnie z rekomendacjami 
WHO oraz światowych i polskich towarzystw gi-
nekologicznych, zalecane są one dziewczętom  
w wieku 11-14 lat. Wykonuje się je powszechnie 
w wielu krajach w Europie, Stanach Zjednoczo-
nych i w Australii.

W 2017 roku szczepieniami zostały objęte 
dziewczęta z rocznika 2006, zameldowane na 
terenie gminy. Akcję poprzedziła kampania 
informacyjno-edukacyjna, w tym spotkania  
z lekarzami i specjalistami w placówkach  
szkolnych.

Gmina Boguchwała była trzecią na Podkar-
paciu i pierwszą w powiecie rzeszowskim gmi-
ną, która postanowiła aktywnie wspierać profi-
laktykę nowotworową i zabezpieczyć nastolatki 
przed wirusem HPV. Program jest sfinansowany  
w ramach Gminnego Programu Ochrony i Pro-
filaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Bogu-
chwała.
Realizatorem szczepień jest:

 � Zespół Opieki Zdrowotnej  
nr 2 w Rzeszowie - Przychodnia Rejonowa  
w Boguchwale, 
ul. Doktora Tkaczowa 169,  
tel. 17 871 44 44

Kontakt:
 � Kinga Harpula, tel. 785 934 140,  
harpula.k@zoz2-rzeszow.med.pl

Kontakt w Urzędzie Miejskim w Boguchwale:
 � Katarzyna Błońska-Mnich,  
tel. 17 87 55 255,  
k.blonska@um.boguchwala.pl
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Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Grunwaldu złożyli przedstawiciele 
władz samorządowych na czele z Burmi-
strzem Boguchwały Wiesławem Dronką 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Wie-
sławem Kąkolem.

Wiązanki złożyli reprezentanci 
Związku Emerytów i Rencistów oraz 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, ucznio-
wie boguchwalskich placówek oświa-
towych, a także przedszkolaki. Opra-
wę muzyczną uroczystości zapewniła 
Orkiestra Dęta z Mogielnicy oraz chór 
„Deo-Gloria”. Obchody zakończył kon-
cert zespołu dętego DeChovka w Miej-
skim Centrum Kultury.

Trzeciomajowe obchody  
w Boguchwale 
W Boguchwale odbyły się gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uroczystości 
upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła msza św. w Kościele 
Parafialnym w Boguchwale. 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja uczciła także społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu.  
27 kwietnia, w ramach uroczystej akade-
mii, uczniowie klas III i V zaprezentowali 
lekcję historii, która przybliżyła wydarze-

KRONIKA

28 kwietnia gościem Rezydencji Li-
terackiej Boguchwały był Janusz Majka 
– dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów, 
który z publicznością dzielił się swoimi 
wspomnieniami z pogrzebu Jana Pawła 
II. Dziennikarz wracał myślami do tam-
tych chwil, gdy „świat się zatrzymał”,  
a on sam jak setki innych reporte-
rów, był tam, na placu świętego Piotra  
– w centrum wydarzeń.

Janusz Majka zaskakiwał słuchaczy 
humorem oraz ogromną pasją. Można 
rzec, że to nasz regionalny watykani-

„Reportaże z Watykanu”  
– spotkanie z Januszem Majką w GBP w Boguchwale

sta - hobbysta, kolekcjoner ciekawostek 
o Watykanie i pontyfikacie Jana Pawła 
II, a przede wszystkim profesjonalista. 
Uczestnicy spotkania w boguchwalskiej 
bibliotece mieli okazję posłuchać opo-
wieści z „pierwszej ręki”, ilustrowanych 
oryginalnymi wydaniami dziennika 
„L’Osservatore Romano”. To mobilizowa-
ło publiczność – i do zadawania dzienni-
karzowi pytań, i do ożywionych rozmów 
o spotkaniach z Janem Pawłem II. A Ja-
nusz Majka opowiadał i opowiadał – two-
rząc całkiem nowy, oryginalny reportaż.

Tradycją stało się już, że Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale organizuje w swojej 
siedzibie wykłady otwarte z cyklu „Świat wokół nas”. Są to spotkania wyczekiwane, zarów-
no przez studentów Uniwersytetu Aktywni Plus, jak i przez czytelników i sympatyków bo-
guchwalskiej książnicy, którzy podczas takich wykładów mają okazję „dotknąć” ciekawych 
historii, stając się reporterami mimo woli.

nia sprzed 226 lat. Uczniowie zaśpiewali 
m.in. „Witaj majowa jutrzenko”, „Polone-
za 3 Maja” oraz „Piosenkę Małego Patrio-
ty”. Nie zabrakło również postaci króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

fot. UM, SP 2 Niechobrz
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KRONIKA

Przekonali się o tym mieszkańcy Gminy 
Boguchwała, którzy w dniach od 8 do 15 
maja 2017 roku odwiedzali agendy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Boguchwale i uczest-
niczyli w atrakcjach „Boguchwalskiego Ty-
godnia Bibliotek”. A atrakcji tych naprawdę 
nie brakowało. Produktem powitalnym dla 
nowych czytelników Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Boguchwale były „Drzewka In-
spiracji” – sadzonki drzewek leśnych, ufun-
dowane przez Nadleśnictwo Kolbuszowa 
– szkółka w Świerczowie.

A skoro o inspiracjach – to takich  
z pewnością w bibliotekach publicznych  nie 

„Boguchwalski Tydzień Bibliotek” już za nami…
Biblioteka – jaka jest, każdy widzi… Tak w skrócie można by sparafrazować  znane, en-
cyklopedyczne określenie. Rzecz w tym, żeby zobaczyć bibliotekę taką, jaka naprawdę 
jest – nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną, otwartą na potrzeby społeczności lokal-
nej, inspirującą mieszkańców w różnym wieku do podejmowania aktywności społecz-
nych – czytelniczych, kulturowych, regionalnych, edukacyjnych itp. Aktywności, które 
są na wyciągnięcie ręki…

brakowało. Każdy z sympatyków dobrej, 
wartościowej książki mógł liczyć na pomoc 
bibliotekarki w doborze odpowiedniej lek-
tury, a milusińscy – na kreatywne czytanie  
i opowiadanie wspaniałych bajek. 

O książkach opowiadali i mali i doro-
śli czytelnicy. Popularnością cieszyły się 
spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. 
Pamiętano także o pierwszoklasistach, któ-
rych podczas „Boguchwalskiego Tygodnia 
Bibliotek” uroczyście pasowano na czytelni-
ków GBP. To były dopiero wydarzenia – do-
starczające moc atrakcji… i nową książkę 
do przeczytania. Ale nie tylko! 11 maja br. 
w Rezydencji Literackiej Boguchwały spo-
tkała się z dziećmi Babcia Grunia (Edyta 
Zarębska). Autorka opowiedziała dzieciom  
o swoim dzieciństwie i drodze do pisarstwa, 
a towarzyszący jej muzyk – Robert Zarębski, 
animował zabawy i quizy z pasją, godną nie-
jednego, wspaniałego wodzireja. Natomiast 
dorośli sympatycy twórczości Joanny Jodeł-
ki mieli okazję 8 maja br. spotkać się z pisar-
ką w Bibliotece Publicznej w Racławówce.

Podsumowano także wiele bibliotecz-
nych konkursów. 9 maja br. podczas Kon-
kursowej Gali „Biblioteka. Oczywiście!” roz-
strzygnięto Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Wśród bohaterów Astrid Lindgren” oraz 
Regionalny Konkurs Informatyczny „2. scrat-
chowanie w Bibliotece”. Promowano także 

artystyczną aktywność czytelników. 10 maja 
br. w Bibliotece Publicznej w Zarzeczu  roz-
strzygnięto Konkurs Recytatorski „W świece 
poezji księdza Jana Twardowskiego”. Nato-
miast sympatycy recytacji i piosenki poetyc-
kiej sprawdzali swoje umiejętności scenicz-
ne podczas Podkarpackiego Wiosennego 
Spotkania z Poezją i Piosenką „Pamiętajcie 
o ogrodach”, zorganizowanego 12 maja br. 
w Rezydencji Literackiej Boguchwały we 
współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury 
w Rzeszowie.

To było piękne dni… Pełne czytelniczej 
aktywności… i kreatywności, które dopeł-
niła „Boguchwalska Noc Bibliotek” pn. „Ko-
smiczna Odyseja”. W taką „podróż” chciał 
wyruszyć niejeden z sympatyków Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Było 
w czym wybierać – plenerowe planetarium, 
łazik marsjański, tematyczna sesja fotogra-
ficzna, pokaz kosmicznych doświadczeń 
firmy „Aeromentors”, wystawa modeli ko-
smicznych z kolekcji Rafała Ducha, warsztaty 
plastyczne Klubu 4-H pn. „Galaktyka marzeń 
w Boguchwale”, „Dziecięce Igraszki Literac-
kie” pn. „Wśród gwiazd i gwiazdozbiorów”, 
konkursy z nagrodami oraz hit nad hity czyli 
„Pan Soczewka na Księżycu” Jana Brze-
chwy. To dopiero była podróż! Wciągająca  
i urzekająca… Tak jak „Kosmiczna Odyseja”.

Irena Jakubiec

W Szkole Podstawowej w Woli Zgłobień-
skiej w dniu 25 kwietnia został rozstrzygnięty 
jubileuszowy V Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „Wesołego Alleluja”. Obecna edy-
cja międzynarodowa stanowi kontynuację 
zapoczątkowanego w roku 1998 konkursu 
gminnego, a następnie rozszerzanego kolej-
no na rejonowy, wojewódzki i ogólnopolski. 
Od początku istnienia tego przedsięwzięcia 
tematem są radosne Święta Wielkanocne  
i przeżycia z nimi związane ujęte przez mło-
dych twórców w formę kartki świątecznej.

Honorowym patronatem, podobnie jak 
w poprzednich edycjach, konkurs objęli: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Podkarpacki Kurator Oświaty, Burmistrz Bo-
guchwały oraz Bank Spółdzielczy w Niecho-
brzu. Patronat medialny sprawuje od lat „Via” 
Katolickie Radio Rzeszów, które promuje 
wielkanocny konkurs na swojej antenie.

Naczelnym celem konkursu jest pobu-
dzanie aktywności twórczej dzieci i młodzie-
ży, pielęgnowanie tradycji narodowych zwią-
zanych ze Świętami Wielkiej Nocy, zarówno  
w naszym kraju, jak i w innych państwach 
świata oraz wychowanie w duchu szacunku 

Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” rozstrzygnięty
dla wartości chrześcijańskich i rodzinnych.

Nagrodzono 120 autorów kartek wiel-
kanocnych, które wyróżniały się sposobem 
przedstawienia Świąt i ciekawą formą pla-
styczną. Przy wyborze prac komisja brała pod 
uwagę m.in. zgodność z tematem oraz orygi-
nalność jego interpretacji, przekaz wartości 
religijnych i rodzinnych, walory artystyczne,  
a także samodzielność wykonania.

Organizatorom sprawia satysfakcję po-
pularność konkursu i cieszy zainteresowanie 
nim, zarówno w Polsce, jak i poza jej granica-
mi. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba 
prac - 2759 kartek stworzonych przez dzieci 
przedszkolne i uczniów klas I-VI z 221 szkół 
oraz placówek kulturalnych i opiekuńczych  
z 8 państw. Z okazji jubileuszowej edycji war-
to podkreślić dotychczasowy udział w przed-
sięwzięciu dzieci mieszkających w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Holandii, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, Czechach, Bułgarii, Rosji, 
na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz ze wszyst-
kich województw w Polsce.

Nagrody w V Międzynarodowym Konkur-
sie Plastycznym „Wesołego Alleluja” laureaci 
otrzymali dzięki pomocy, którą okazali: Staro-

stwo Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Bogu-
chwała, proboszcz parafii Wola Zgłobieńska 
ks. Stanisław Buszta. Szczególne podzięko-
wania należą się dzieciom - autorom nadesła-
nych prac konkursowych oraz nauczycielom, 
instruktorom, rodzicom, pod kierunkiem któ-
rych powstały piękne kartki wielkanocne gło-
szące Zmartwychwstanie Chrystusa.
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Uczennica Szkoły Podstawowej w No-
sówce Milena Wiech została laureatką VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
„Moje spotkania z przyrodą”. Laureatami 
konkursu zostały także cztery uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu. 
Alicja Wróbel zdobyła nagrodę specjalną 
za opowiadanie „Ciężki bociani los”. Po-
zostałe nagrody powędrowały do Urszu-
li Kuter, Mileny Świst, a wyróżnienie do 
Dagmary Mik.

Celem konkursu było rozbudzenie za-
interesowań bogactwem i pięknem przy-
rody, wzbudzanie aktywności twórczej, 

„Moje spotkania z przyrodą”. Na kon-
kurs wpłynęło 141 prac z całej Polski.

Uroczyste wręczenie nagród laure-
atom odbyło się podczas finału konkur-
su 9 maja 2017 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Jaśle. 

EDUKACJA

Sukces uczennicy  
Szkoły Podstawowej w Nosówce

przygotowanie do twórczego uczest-
nictwa w życiu kulturalnym. Warun-
kiem udziału było napisanie pracy 
literackiej w jednej z podanych form 
wypowiedzi: opowiadanie, opis, list, 
kartka z pamiętnika, esej, na temat: 

Wszyscy uczestnicy konkursu zapre-
zentowali swoje umiejętności językowe  
w teście leksykalno-gramatycznym  
w stopniu znacznie przekraczającym wie-
dzę z pierwszego etapu edukacyjnego.

Główne nagrody w postaci kuponów 
na gratisowe lekcje wybranego przez 
ucznia języka obcego zasponsorowała 
Szkoła Języków i Zarządzania Promar 
International w Rzeszowie. Laureatami 

VIII Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Jak co roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu była gospodarzem Gminnego Konkursu 
Języka Angielskiego. Już po raz ósmy placówka gościła uczniów klas trzecich ze Zgłobnia, 
Racławówki, Kielanówki, Boguchwały, Mogielnicy, Woli Zgłobieńskiej oraz Zespołu Szkół 
w Niechobrzu. 

Konkursu zostali:
 � I miejsce i główną nagrodę w postaci 

kuponu w wymiarze 40 godzin nauki 
języka na dowolnym poziomie za-
awansowania o wartości 600 zł otrzy-
mała Izabela Gubernat ze Zgłobnia,

 � II miejsce i nagrodę w postaci kupo-
nu w wymiarze 30 godzin nauki języ-
ka na dowolnym poziomie zaawan-
sowania o wartości 450 zł otrzymał 

Oskar Marszał z SP nr 2 w Niechobrzu,
 � III miejsce i nagrodę w postaci kupo-
nu w wymiarze 24 godzin nauki języ-
ka na dowolnym poziomie zaawan-
sowania o wartości 360 zł otrzymała 
Katarzyna Cwynar z Racławówki.
Pozostali uczestnicy konkursu: Borys 

Worosz, Andrzej Węgrzyn, Gabriela Ha-
brat, Miłosz Piękoś oraz Aleksandra Pytlas 
otrzymali również nagrody ufundowane 
przez Szkołę Języków i Zarządzania Pro-
mar International w Rzeszowie. Laure-
atom oraz pozostałym uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów językowych.

Organizatorzy konkursu składają ser-
deczne podziękowania nauczycielom za 
pełne zaangażowania przygotowanie 
uczniów do konkursu oraz pracę w ko-
misji konkursowej: pani Agnieszce Szcze-
pek, pani Magdalenie Kamińskiej-Stącel 
oraz panu Grzegorzowi Kowalowi. 

Joanna Kiszka
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W dniu 24.05.2017 r. Szkoła 
Podstawowa w Woli Zgłobień-
skiej gościła reprezentantów 7 
placówek oświatowych naszej 
gminy: SP Boguchwała, SP Luto-
ryż, SP Mogielnica, SP Nosówka,  
SP Nr 2 Niechobrz,  Zespół Szkół  
w Niechobrzu i SP Wola Zgło-
bieńska, którzy rywalizowali  
z sobą w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

W ramach przygotowanych zadań 
każdy uczestnik rozwiązywał quizowy 
test wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.  
W drugiej części konkursu uczestnicy 
przedstawiali plakaty o szeroko rozu-
mianej tematyce ochrony przyrody. 
Ostatnim zadniem realizowanym przez 
uczestników konkursu było projekto-
wanie i realizacja zabawek (zwierzątek) 
własnego pomysłu z użyciem surowców 
wtórnych/odpadów.  

Gminny konkurs  
Ekologiczno-Przyrodniczy

Po wykonaniu wszystkich zadań ko-
misja składająca się z przybyłych  na-
uczycieli przyznała nagrody.

 � W kategorii klas I – III;
1 miejsce – SP Nr 2 w Niechobrzu
2 miejsce – SP w Mogielnicy 
3 miejsce – SP w Boguchwale

 � W kategorii klas IV – VI:
1 miejsce – SP w Boguchwale
2 miejsce – SP Nr 2 w Niechobrzu
3 miejsce – SP w Nosówce

Koordynator konkursu
Danuta Palimaka

„Rzut jeżykami do celu”, „Kolczatka”, 
,,Przeprawa przez rzekę”, „Kelnerzy”, 
„Skoki kangurów”, „Wyścig na ślizgu, 
„Rzut do tarczy” to kilka z 12 konku-
rencji, jakie rozegrali 25.05.2017 r. mło-
dzi niepełnosprawni sportowcy. Około 
50 uczestników z 16 szkół z powiatu 
rzeszowskiego wzięło udział w II Para-
olimpiadzie Dziecięcej,  która odbyła 

II Paraolimpiada w SP nr 2 w Niechobrzu
się w Niechobrzu. Licznie zebrani go-
ście, rodzice i opiekunowie podziwiali 
zmagania i wysiłek uczestników, którzy 
walczyli również ze swoimi słabościami. 
W tej paraolimpiadzie „Wszyscy zostali 
zwycięzcami” i otrzymali medale, pu-
chary, upominki. 

Bardzo mocno dopingował dziecia-
ki zawodnik MMA pan Andrzej Grzebyk, 

który opowiedział o tym, jakie cechy 
musi mieć sportowiec, by osiągnąć 
sukces, a także o swoim hobby, jakim 
jest łowienie ryb i zbieranie grzybów. 
Po zmaganiach młodzi niepełnospraw-
ni sportowcy i zaproszeni goście wzięli 
udział w pikniku – z pieczeniem kiełba-
sek i wspólną zabawą z zespołem Yama-
ha, oglądali wystawę fotograficzną pod-
opiecznych Fundacji Podaruj Miłość. 

Każdy uczestnik czuł się dobrze, bo 
miał swojego „Anioła Stróża”, którym 
byli  wolontariusze ze SP nr 2 w Niecho-
brzu i tegoroczni maturzyści z rzeszow-
skich liceów, ogółem 33 osoby. Dzie-
ciaki czuły się szczęśliwe mając takich 
opiekunów, o czym świadczyły uściski  
i przytulania. Idea wolontariatu wdraża-
na w szkole dała efekt, który zauważyli 
również rodzice i opiekunowie. 

Specjalne słowa do zebranych skie-
rował w piśmie p. Starosta Rzeszowski 
Józef Jodłowski, który  podkreślił, iż 
jest to „wydarzenie, które kształtuje 
wewnętrznie i uszlachetnia, a przy tym 
dostarcza ogromnej porcji radości i sa-
tysfakcji z dokonań”. 

 M. Misiak
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W ten wyjątkowy wieczór 
Rezydencja Literacka Bogu-
chwały dosłownie „pękała 
w szwach”. Każdy z gości bo-
guchwalskiej książnicy mógł 
znaleźć coś atrakcyjnego 
dla siebie. Zwolennicy war-
tościowej lektury – ciekawą 
książkę, rekomendowaną 
przez bibliotekarki. Pasjo-
naci sztuk wszelakich – pa-
miątkowy Certyfikat Nocy 
Bibliotek z grafiką Łukasza 
Cywickiego, wystawę mo-
deli kosmicznych z kolekcji 
Rafała Ducha w skali 1:48 i 
1:144, uzupełnianą ekspozycją planszo-
wą „Polska w Kosmosie” z tematyczną 
prezentacją znaczków pocztowych. 
Sympatycy gwiezdnych konstelacji i 
kosmicznych podróży mogli kontem-
plować ich piękno w plenerowym pla-
netarium, uczestniczyć w tematycznej 
sesji futurystycznej z książką, bądź też 
w warsztatach plastycznych Klubu 4-H 
pn. „Galaktyka marzeń w Boguchwale”, 
tworząc przepiękne rakiety. 

Atrakcją wieczoru był łazik marsjań-
ski, wykonany przez Studenckie Koło 
Naukowe Lotników Politechniki Rze-
szowskiej oraz eksperymenty naukowe, 
przygotowane przez firmę „Aeromen-
tors”, np. start rakiety wodnej, doświad-
czenia z ciekłym azotem, baloniki na-
pełniane helem itp.

Podczas Boguchwalskiej Nocy Bi-
bliotek szczególnie pamiętano o naj-
młodszych czytelnikach Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Boguchwale. Z myślą 
o nich rozstrzygnięto XIV Plebiscyt Czy-
telniczy „Najlepsi z Najlepszych 2017”, 
nagradzając 46 najaktywniejszych czy-
telników. W bogatym programie „Dzie-
cięcych Igraszek Literackich” pn. „Wśród 
gwiazd i gwiazdozbiorów” zapropono-
wano dzieciom moc atrakcji… z niespo-
dziankami. W „Kinie przy Kominku” naj-
młodsi zobaczyli film edukacyjny „Czym 
są gwiazdy?”, który zainspirował ich do 
przygotowania literackiej konstelacji – 
Książki. Dziecięca „wyprawa do gwiazd” 
była okazją do pewnych podsumowań. 

„Kosmiczna Odyseja” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale
Tylko z Gminną Biblioteką Publiczną w Boguchwale możliwe jest przenieść się w jednej chwili 
w kosmos, poznać niezwykłe galaktyki, „dotknąć” Słońca i innych planet. A wszystko to za 
sprawą „Boguchwalskiej Nocy Bibliotek”, którą ku radości swoich czytelników i sympatyków 
zorganizowała 13 maja 2017 roku w swojej siedzibie boguchwalska biblioteka. 

Przyznano „Gwiazdy DKK” najaktyw-
niejszym czytelnikom z Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Boguchwale i Dysku-
syjnego Klubu Książki w Nosówce. Roz-
strzygnięto także konkursy plastyczne 
„Kubuś Puchatek Moim Przyjacielem” i 
„Tu czy tam? Z książką nie jestem sam!”. 
Wiele emocji dostarczył uczestnikom bi-
bliotecznego spotkania finał Gminnego 
Konkursu Literackiego „Gwiazdy z Niby-
landii…”, podczas którego dzieci spraw-
dzały bajkową wiedzę swoich rodziców 
– odgadując wspólnie hasło krzyżówki: 
„Biblioteka. Oczywiście!”.

Tej kosmicznej nocy nie mogło za-
braknąć najpiękniejszych utworów li-
terackich, czytanych dzieciom przez 
Wiesława Kąkola – przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Boguchwale oraz Ewę 
Śliwę – zastępcę burmistrza Boguchwa-
ły. A potem wspólnemu czytaniu nie 
było końca. Bo każdy z uczestników 
Boguchwalskiej Nocy Bibliotek chciał 
przeczytać „Pana Soczewkę na Księży-
cu” Jana Brzechwy – lekturę nie z tej 
ziemi…

Kosmos nie jest aż tak  
daleko

Era lotów kosmicznych i podoboju 
przestrzeni kosmicznej rozpoczęła się do-
piero podczas II Wojny Światowej. 3 paź-
dziernika 1942 r., ze stanowiska „Prüfstand 
VII” w w wojskowym ośrodku badawczym  
w Peenemünde przeprowadzono pierw-
szą udaną próby rakiety balistycznej V-2, 

która osiągnęła wysokość 
84,5 km zbliżając się do uzna-
wanej dzisiaj granicy kosmo-
su. W 1944 r. rakieta wzniosła 
się aż na  174,6 km. Techno-
logia powstała w czasie dru-
giej wojny światowej została 
wykorzystana poźniej w nowo 
powstających programach ra-
kietowych Stanów Zjednoczo-
nych, Związku Radzieckiego 
oraz Wielkiej Brytanii.   

Osoby zainteresowane 
historią podboju kosmosu 
oraz konstrukcjami lotniczo-
-kosmicznymi mają okazję 

poszerzyć swoją wiedzę, oglądając wy-
stawę prezentowaną w Gminnej Biblio-
tece Publicznej. Ekspozycja obejmuje 
modele rakiet, statków kosmicznych oraz 
powietrznych wykorzystywanych w ra-
mach programów badawczych z całego 
świata. Eksponaty prezentowane w róż-
nych skalach przedstawiają sprzęt ame-
rykańskich programów NASA: Mercury, 
Gemini, Apollo, STS oraz rakiety i statki 
firm komercyjnych takich jak SpaceX 
oraz Orbital ATK.  Nie brakuje też mode-
li związanych z programem kosmicznym 
ZSRR i jego następcy Federacji Rosyjskiej. 
Ta część wystawy obejmuje również 

mniej znane prototypy rakiet i statków 
kosmicznych takie jak odzyskiwalne ra-
kiety z rodziny Energia czy też ogromne 
rakiety Wulkan. Dodatkowo można zoba-
czyć inicjatywy polskiej myśli kosmicznej, 
zdobycze programów Europejskiej oraz 
Chińskiej Agencji Kosmicznej. Kolekcję 
można oglądać do 30 czerwca w godzi-
nach otwarcia biblioteki

Irena Jakubiec
Rafał Duch
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14 czerwca 2017 roku w godz. 11:00-
14:00 na Rynku Miejskim w Boguchwale 

Zapraszamy na Święto  
Podhalańczyków w Boguchwale

Minął ponad rok odkąd Miejskie 
Centrum Kultury uruchomiło Klimatycz-
ną Kawiarnię Społeczną – przy wsparciu 
rad osiedlowych z Boguchwały oraz 
dzięki darowiznom ludzi, którym na ser-
cu leżą sprawy społeczne i zbiórce na 
portalu PolakPotrafi.pl. Klimatyczna to 
miejsce spotkań jedyne w swoim rodza-
ju i unikatowe na skalę kraju. To prze-
strzeń łączącą obecnie 20 wolontariuszy 
od 15 do 75 roku życia. Miejsce otwarte 
na inicjatywy artystyczne, kulturalne i 
obywatelskie.

Rok „Klimatycznej” za nami
Kawiarnia obchodziła swój „roczek” 

30 kwietnia. W wydarzeniu uczestniczyła 
zastępca burmistrza Ewa Śliwa. W trak-
cie spotkania aktywni wolontariusze z 
terenu gminy, ale także uczniowie, któ-
rzy uczęszczają do szkół w Boguchwale i 
znajdują czas także na pracę społeczną, 
otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk dy-
rektora MCK Eweliny Jurasz i koordyna-
torski Klimatycznej Patrycji Wieczorek-
-Mazur. Nie zabrakło uroczystego tortu i 
dodatkowej niespodzianki: koncertu ze-
społu „Orkiestra Świętego Mikołaja”.

Nowe wyposażenie w MCK
Miejskie Centrum Kultury w Bogu-

chwale otrzymało dotację z programu 
„Infrastruktura domów kultury” Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kwocie 27 200 zł na dopo-
sażenie hali wystawienniczej w sprzęt 
nagłośnieniowy i sceniczny. Cieszymy 
się z tego sukcesu ponieważ w priory-
tecie „Infrastruktura domów kultury” 
nasza instytucja pośród setek złożonych 
wniosków znalazła się na pierwszym 
miejscu otrzymując 91,67 pkt w ocenie 
ekspertów – podkreśla dyrektor MCK 
Ewelina Jurasz.

odbędzie się święto 21 batalionu do-
wodzenia 21 Brygady Strzelców Podha-

lańskich. W ramach święta przewidzia-
no uroczystą musztrę, pokazy sprzętu 

wojskowego oraz rekonstruk-
cję historyczną. Ponadto dla 
wszystkich widzów żołnierska 
kuchnia będzie serwowała dar-
mową grochówkę.

W ramach święta będzie ob-
chodzona 20. rocznica ufundo-
wania przez samorząd Gminy 
Boguchwała sztandaru 21 bata-
lionu dowodzenia.

fot. archiwum UM
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Celem projektu realizowanego od 
jesieni ubiegłego roku jest m.in. stwo-
rzenie miejsc spotkań dla młodzieży w 
każdej gminie wg ich własnego pomy-
słu. W ten sposób w Boguchwale dopo-
sażono „Klimatyczną”, odremontowano 
kącik spotkań w Chmielniku. Dodatko-
wo powstaną dwie zupełnie nowe inwe-
stycje w pozostałych gminach. Młodzi 
realizują inicjatywy kulturalne na rzecz 
mieszkańców, m.in. „Kawa za powieść”, 
„TuliPan”, „Maraton zumby”. 

Podczas uroczystego spotkania opo-
wiedziano o realizowanych projektach, 
a młodzież, przedstawiciele samorządu 
oraz organizacji partnerskich podpisali 
umowę, w myśl której będzie budowa-
na i rozwijana przestrzeń wspierająca 
wzrost społeczny i obywatelski przy-

Boguchwała wśród miejsc  
przyjaznych młodzieży
18 maja w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy przed-
stawicielami czterech gmin: Boguchwała, Błażowa, Chmielnik i Lubenia, które zainicjowały  
i realizują projekt „Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży” w ramach dotacji z programu Lokal-
ne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

szłych pokoleń. Ponadto przygotowano 
mapy, gdzie zostały zaznaczone punkty 
wskazane przez młodych, które są im 
przyjazne. W ramach projektu odbędzie 

się kino plenerowe, kilka inicjatyw lo-
kalnych oraz wspólne podsumowanie  
- Festiwal Aktywności Społecznej.

fo
t. 

S
M
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CZERWIEC
 � 03 (sobota) Boguchwała – I Turniej Szachowy o Pu-
char Burmistrza Boguchwały (GBP)

 � 03 (sobota) Niechobrz – Gminne Zawody Pożarni-
cze (ZG OSP)

 � 03 (sobota) Boguchwała – Dni Boguchwały (MCK)
 � 04 (niedziela) Boguchwała – Dni Boguchwały (MCK)
 � 07 (środa) Boguchwała – spotkanie z Grzegorzem 
Kasdepke, autorem programów telewizyjnych 
„Ciuchcia” i „Budzik”

 � 10 (sobota) Boguchwała – Naukowy Zawrót Głowy 
z klockami LEGO (oraz równolegle zajęcia eduka-
cyjne dla rodziców z dr n. o zdrowiu Martą Ćmiel-
Giergielewicz pt. Rola książek i bajek w wychowa-
niu seksualnym dzieci (GBP)

 � 11 (niedziela) Racławówka – Piknik w Racławówce 
(LOK Wspólnota)

 � 14 (środa) Boguchwała Rynek Miejski (godz. 11:00) 
– święto 21 batalionu dowodzenia 21 Brygady 
Strzelców Podhalańskich.

 � 18 (niedziela) Zarzecze – Piknik Rodzinny (LOK  
Razem)

 � 18 (niedziela) Nosówka – Piknik Rodzinny (LOK 
Wspólnota)

 � 25 (niedziela) Lutoryż – Parafiada – uroczyste ob-
chody z okazji 60-lecia powstania Parafii w Lutory-
żu (LOK Razem)

 � 25 (niedziela) Boguchwała – „Poznajmy się w Bo-
guchwale” prezentacja działań studentów Uniwer-
sytetu Aktywni Plus, a także podopiecznych WTZ 
w Zgłobniu oraz spotkanie z Bernadetą Szczyptą  
z Polskiego Radia Rzeszów (GBP)

LIPIEC
 � 03-07 (1 turnus) Boguchwała – Letnie warsztaty 
z MCK 

 � 03-07 (1 turnus) Racławówka, Kielanówka – „Tro-
piciele Letniej Przygody” – wakacje z LOK „Wspól-
nota”

 � 10-14 (2 turnus) Boguchwała – Letnie warsztaty  
z MCK (MCK) 

 � 10-14 (2 turnus) Wola Zgłobieńska, Nosówka, 
Zgłobień – „Tropiciele Letniej Przygody” – waka-
cje z LOK „Wspólnota”

 � 17-21 (3 turnus) Boguchwała – Letnie warsztaty  
z MCK 

 � 24-28 (4 turnus) Boguchwała – Letnie warsztaty 
z MCK 

 � 23 (niedziela) Niechobrz – Festyn Karuzela Kultu-
ry (LOK Razem)

 � 30 (niedziela) Zgłobień – Turniej Sołectw (LOK 
Wspólnota)
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Po zakończeniu trzydniowych zawo-
dów nagrodzono drużyny pamiątkowy-
mi pucharami, przyznano także nagrody 
indywidualne. Ten najbardziej okazały, 
za pierwsze miejsce odebrał kapitan 
Effectora Krzysztof Antosik. Kielecki ze-
spół przyjechał do Niechobrza w bardzo 
mocnym składzie, z jasno postawio-
nym celem, jakim był awans do finałów, 
a później do II ligi. Młodzi zawodnicy 
wywiązali się z tego zadania bezbłędnie, 
mieli ledwie kilka chwil słabości i roz-
kojarzenia. W pozostałych fragmentach 
drużyna z Kielc dominowała warunkami 
fizycznymi i kontrolowała przebieg gry.

Z awansu cieszył się także drugi ze-
spół turnieju, którym był GKPS Gorlice. 
Ekipa z województwa małopolskiego 
w całym turnieju zaimponowała ze-
społowością i walecznością. Po pięk-

W dniach 28-30 kwietnia na parkiecie hali Zespołu Szkół w Niechobrzu siatkarze Lubczy Ra-
cławówka rywalizowali z zespołami z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i lu-
belskiego o awans do II ligi. Zwycięzcą turnieju został zespół Galeria Ciepła Effector Kielce. 
Siatkarze z Racławówki zajęli trzecie miejsce.

nym meczu uporali się z gospodarzami 
i w niedzielę byli bardzo szczęśliwi z dru-
giego miejsca oraz nagród indywidual-
nych. Trzecie miejsce zajęli siatkarze 
Lubczy. Drugi raz w historii klubu zagrali 
na tym etapie rozgrywek. W porówna-
niu z pierwszym tego typu turniejem za-
notowali skok o jedną pozycję. Ostatnie 
miejsce zajął zespół z Nałęczowa. Przy-
znano również nagrody indywidualne. 
Ta najważniejsza, dla MVP trafiła w ręce 
Jacka Ziemnickiego z Effectora.
Komplet wyników:

 � SST Lubcza Racławówka - LKS Cisy 
Nałęczów 3:0

 � GKPS Gorlice - Galeria Ciepła Effector 
Kielce 3:1

 � LKS Cisy Nałęczów - Galeria Ciepła Ef-
fector Kielce 1:3 

 � SST Lubcza Racławówka - GKPS Gor-
lice 1:3 

 � LKS Cisy Nałęczów - GKPS Gorlice 1:3 
 � Galeria Ciepła Effector Kielce - SST 
Lubcza Racławówka 3:0

Końcowa kolejność:
1. Galeria Ciepła Effector Kielce 
2. GKPS Gorlice
3. SST Lubcza Racławówka
4. LKS Cisy Nałęczów

Źródło SST Lubcza, fot. UM

Trzecie miejsce Lubczy w walce o II ligę 

IzoCup 2017
7 maja na stadionie IzoArena w 

Boguchwale odbyła się druga edy-
cja turnieju IzoCup. W rozgrywkach 
zorganizowanych pod patronatem 
Burmistrza Boguchwały wzięło udział 
12 drużyn. Zwycięzcą turnieju zo-
stał zespół Lech Poznań Football 
Academy Rzeszów. Wszystkie dzieci 
biorące udział w turnieju mogły li-
czyć na dużo gry i sportowej rywali-
zacji pomimo nie najlepszej pogody. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom, tre-
nerom i zawodnikom za przybycie na 
stadion w Boguchwale i wspólne spę-
dzenie wolnego czasu - podkreślali or-
ganizatorzy z Akademii Piłkarskiej ZKS 
Izolator Boguchwała.

Źródło AP Izolator, fot. UM

Adam Ziomek (kategoria 81 kg) zo-
stał brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Juniorów w boksie rozegranych 
w dniach 25-30 kwietnia 2017 roku w 
Nowej Dębie. Zawodnik UKS Gimnasion 
Boguchwała powtórzył swoje osiągnię-
cie sprzed dwóch lat z Grudziądza, gdzie 
również zdobył brązowy medal w kate-
gorii wiekowej kadet.

Adam Ziomek  
brązowym medalistą  
Mistrzostw Polski

Jest to bardzo duże osiągnięcie bok-
sera z Boguchwały. Z całą pewnością 
zasłużył na ten medal swoją postawą, 
całoroczną pracą i siedmiotygodnio-
wym bezpośrednim przygotowaniem 
do imprezy. Adam Ziomek potwierdził 
przynależność do ścisłej czołówki w tej 
kategorii wagowej w Polsce.

źródło i fot. UKS Gimnasion
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Niedzielna rywalizacja rozpoczęła się 
od biegów młodzieżowych. Jako pierwsi 
małe kółko wokół Spichlerza wykonały 
dzieci poniżej 7 roku życia. Emocji, uśmie-
chów, ale także łez tremy przed pierw-
szym występem nie brakowało. Na mecie 
czekali szczęśliwi rodzice, którzy mocno 
przeżywali rywalizację i polowali na zdję-
cia do rodzinnego albumu. Bieg udało się 
ukończyć wszystkim startującym przed-
szkolakom, nawet dwulatkom. Najszyb-
ciej na metę wbiegli Ernest Kubala i Maja 
Orzechowska. Później kategorie wiekowe 
sukcesywnie rosły, najpierw kategoria 
8-9 lat rywalizowała na dystansie 400m. 
Tym razem jako pierwsi linię mety minęli 
Oskar Nerc i Natalia Orzechowska. Nie-
co dłuższy dystans czekał dzieci w wieku 
10-11 lat. Jako pierwszy finiszował Filip 
Garncarczyk. W kolejnych kategorii naj-
szybsi byli Piotr Rojek i Wiktor Wierdak. 
Najdłuższy dystans młodzieżowy czekał 
szesnasto- i siedemnastolatków, którzy 
mieli do pokonania około 1500 m, a część 
ich trasy pokrywała się z trasą biegu głów-
nego. Najszybciej tą odległość pokonał 
Krystian Kurzydło.

Punktualnie w południe na trasę wy-
ruszyli biegacze na dystansie 10 km. Na 
linii startu stanęło wielu zasłużonych pod-
karpackich biegaczy, między innymi Sta-
nisław Łańcucki ze Stalowej Woli, mistrz 
świata weteranów w biegach z przeszko-
dami. Atrakcją wyścigu był „bosy bie-
gacz”- Paweł Mej, który cały dystans po-
konał bez obuwia, z biało-czerwoną flagą 
w ręku. Mimo, iż dobiegł ostatni, to zebrał 
największe oklaski. Do samego końca nie 
dał się doścignąć zeszłoroczny zwycięzca 
Hubert Wierdak, mimo iż ambitnie gonił 
go  Damian Dziewiński z Sanoka. Pokona-
nie dystansu zajęło mu 35 minut i 51 se-
kund, czyli zaledwie o kilkanaście sekund 
więcej niż przed rokiem. Pan Hubert mógł 
być podwójnie zadowolony, bo w kate-
goriach młodzieżowych wysokie miejsca 
zajęły jego dzieci. Trzeci linię mety minął 
Piotr Chmaj. Cała trójka zajęła najwyż-
sze miejsca w swoich kategoriach wie-

Hubert Wierdak ponownie zwycięzcą Biegu 
Boguchwała-Wisłoczysko

kowych. Z bardzo dobrym czasem bieg 
ukończyła najszybsza na mecie kobieta - 
Magdalena Łączak z Mielca. Podobnie jak 
w ubiegłym roku wyróżniono najszybszą 
mieszkankę i najszybszego mieszkańca z 
Gminy Boguchwała. Pamiątkowe statu-
etki otrzymali Agata Stopa z Boguchwały 
i Ireneusz Karasiński z Nosówki. Na mecie 
oprócz aplauzu, na startujących czekały 
pamiątkowe medale za udział oraz nagro-
dy i statuetki dla najszybszych.

Po raz kolejny naszemu Stowarzysze-
niu udało się zorganizować dużą imprezę. 
Było by to niemożliwe, gdyby nie wspar-
cie sponsorów: Gminy Boguchwała, która 
mocno wspiera rozwój sportu na naszym 
terenie, a także firmy Car-rental.pl, Porad-

ni żywieniowo-dietetycznej Pani Dominiki 
Kaczor, Sieci Sklepów Spar, firmy Rymut, 
Pizzeria Zabierzanka,  Hoffman Bike oraz 
Restauracji Odeon. Ufundowane przez 
nich nagrody oraz pakiety startowe, a tak-
że wszelka okazana pomoc mocno przy-
czyniła się do organizacji biegu. Mogliśmy 
liczyć na wsparcie Młodzieżowej Rady Mia-
sta Boguchwała, Lokalnej Grupy Działania 
Trygon oraz jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Boguchwały, Zarzecza i Lutory-
ża. Tradycyjnie nie zawiodła liczna grupa 
wolontariuszy naszego Stowarzyszenia, 
a także członkowie grupy kolarskiej i siat-
karze SST Lubcza. Wszystkim za pomoc 
serdecznie dziękujemy! - podkreślają orga-
nizatorzy.

W niedzielę 21 maja 2017 roku rozegrana została druga edycja Biegu Boguchwała-Wisłoczy-
sko, organizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza. Zawodnicy rywa-
lizowali w malowniczych sceneriach boguchwalskiego Rynku Miejskiego, Pałacu Lubomirskich 
oraz terenów nad Wisłokiem. Podobnie jak w zeszłym roku najszybszy na 10-km trasie był 
Hubert Wierdak z Korczyny. Najmłodsi uczestnicy  imprezy czyli Marlena Czachor i Filip Fularz 
mieli niespełna dwa lata, zaś najstarszy - Stanisław Kozioł z Głogowa Młp. 69 lat.





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

marża od

1,8%

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

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

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

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

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

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

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

 Bank Spółdzielczy w Niechobrzu

Kredyt


