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Zbigniew Kalandyk Zasłużonym  
Obywatelem Gminy Boguchwała

Kronika:
Podziękowanie za plony  
- Dożynki Gminne 2017
Prymas Tysiąclecia patronem  
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
W wieku 105 lat zmarł  
ppor. Franciszek Prędki
Narodowe Czytanie „Wesela” 
w Gminie Boguchwała
80 lat Koła Gospodyń Wiejskich  
w Mogielnicy
Jesienna Giełda Ogrodnicza  
w Boguchwale
Jubileusz Grupy „Maksymilian II”

Edukacja:
Naukę czas zacząć. Rok szkolny 
2017/2018 rozpoczęty
Trwa rewitalizacja parku w Zgłobniu
Program Stypendialny Gminy  
Boguchwała 2017/2018

Kultura i rozrywka:
Kalendarz imprez
Reprezentacja Zgłobnia zwyciężyła  
w Turnieju Sołectw
Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Boguchwale
XIII Międzynarodowy Plener Malarski 
„Boguchwała 2017”
Armeńskie wspomnienia - zaproszenie
Nalepa wraca do Zgłobnia - relacja

Sport: 
Jedność Niechobrz zdobywcą  
Pucharu Burmistrza Boguchwały
Mateusz Rejch zwycięzcą deszczowego 
MTB Boguchwała 2017
Michał Bartusik Mistrzem Polski

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie  
dla osób od 65 roku życia 

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie, skierowana dla osób od 
65 roku życia. Szczepienia finansowane 
są w całości z budżetu gminy, w ramach 
Gminnego Programu Ochrony i Profilak-
tyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Bogu-
chwała na lata 2017-2018.

W ubiegłym roku z bezpłatnych 
szczepień skorzystało ponad 300 osób. 
Do bezpłatnych szczepień kwalifikują 

się osoby zamieszkałe na terenie Gmi-
ny Boguchwały w wieku 65 lat i powy-
żej. Szczepienia realizowane będą do 
24 listopada lub wyczerpania limitu 
szczepionek w CENTRUM MEDYCZNYM 
MEDYK w Boguchwale, ul. Przemysłowa 
2C od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00-17:00.

Do punktu szczepień należy zabrać 
dowód osobisty.
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XLV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 31 sierpnia 2017 roku. Podczas posie-
dzenia podjęto uchwały w sprawie:

Sesje Rady Miejskiej  
w Boguchwale

 � Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 � Powierzenia przez gminę spółce usług w ogólnym interesie 
gospodarczym.

 � Darowizna na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki  
nr 559/4, 558/6 położonej  w Lutoryżu.

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Bogu-
chwale nr 1375/2.

 � Rozpatrzenia skargi.

 � Nadania tytułu „Zasłużonego Obywatela Gminy Bogu-
chwała”.

 � Zmiany nazw ulic w Boguchwale.
 � Nadania imienia Szkole Podstawowej w Zgłobniu.
 � Zmiany uchwały dot. organizacji wspólnej obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organiza-
cyjnych gminy Boguchwała.

 � Udzielenia pomocy finansowej gminie Czudec.
 � Zmiany budżetu gminy.

Jaki był powód zmiany?
Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 

2016 r. o zakazie propagowania komu-
nizmu (…) samorządy zostały zobligo-
wane do zmiany nazw obiektów funk-
cjonujących w przestrzeni publicznej, 
które upamiętniają osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty symbolizujące ko-
munizm. Instytut Pamięci Narodowej 
w swojej opinii wskazał, iż nazwę ulicy 
„dr. Tkaczowa” w Boguchwale należy 
zmienić, gdyż spełnia kryteria wskaza-
ne w ustawie. Pomimo zgłaszania przez 
samorząd wątpliwości, Instytut Pamięci 
Narodowej utrzymał swoje stanowisko.

Nowe nazwy 
Po analizie głosów mieszkańców, spo-

tkaniu konsultacyjnym oraz rozpatrzeniu 
złożonych wniosków Rada Miejska w Bo-
guchwale uchwałą nr XLV.568.2017 z dnia 

Nowe nazwy ulic w Boguchwale
Z dniem 28 września 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe nazwy ulic w Boguchwale, 
powstałe w miejsce dotychczasowej nazwy - Doktora Tkaczowa.

31 sierpnia 2017 roku ustaliła, że główna 
ulica (droga krajowa nr 19) od granicy  
z Rzeszowem do skrzyżowania z ul. Prze-
mysłową otrzyma nazwę ul. Teodora 
Lubomirskiego. Druga część, od skrzyżo-
wania do granicy z Lutoryżem, otrzyma 
nazwę ul. Suszyckich. 

Nadane zostały również nazwy ulic 
bocznych. Na osiedlu Boguchwała Dol-
na patronami ulic zostali: Mikołaj Pio-
traszewski, Henryk Straszewski, Józef 
Klimczak, księża Stefan Pelc, Józef Przy-
była, Władysław Purzycki, Stanisław Żyt-
kiewicz oraz Królowa Jadwiga i Zawisza 
Czarny. Natomiast na osiedlu Boguchwa-
ła Górna nowe nazwy ulic to: Grabowa, 
Jodłowa, Kalinowa i Kasztanowa.

Wymiana dokumentów
W związku ze zmianą nazwy ulicy, 

zgodnie z ustawą, nie ma obowiązku 

wymiany dokumentów (dowód osobi-
sty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny 
samochodu).

Art. 5 ustawy:
1. Pisma oraz postępowania sądowe  

i administracyjne w sprawach doty-
czących ujawnienia w księgach wie-
czystych oraz uwzględnienia w reje-
strach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokona-
nej na podstawie ustawy są wolne 
od opłat.

2. Zmiana nazwy dokonana na podsta-
wie ustawy nie ma wpływu na waż-
ność dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową.
Więcej informacji można uzyskać 

pod numerem telefonu 17 87 55 213. 
Pełna lista nowych adresów dostępna 
na stronie www.boguchwala.pl. 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 5 października 2017 roku. Podczas po-
siedzenia podjęto uchwały w sprawie:

 � Zmian w budżecie,
 � Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 � Gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku 
przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w za-
kresie oświaty,

 � Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gospodarki 
Komunalnej,

 � Określenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji 
zbiorowej,

 � Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 1393/5 położo-
nej w Nosówce.
W ramach sesji Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka 

wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczy-
cielom: Annie Kocój ze Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, 
Małgorzacie Kłęk z Przedszkola Publicznego w Boguchwale 
oraz ks. Kamilowi Sowie ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu.

UM
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Teodor Lubomirski (1683-1745) - 
wojewoda krakowski, po śmierci star-
szego brata Franciszka otrzymał w 1721 
roku rozlegle dobra łańcuckie, a drogą 
kupna stopniowo nabył duży kompleks 
dóbr z ośrodkiem w Boguchwale. Zapla-
nował utworzenie w ówczesnej Piotra-
szówce kolejnego gniazda rodowego. 
Wyrazem tego było uzyskanie dla wsi  
w 1728 roku praw miejskich, zmieniając 
jednocześnie jej nazwę na Boguchwała. 
Z jego inicjatywy w latach 1725-1729 na 
bazie murów stojącego ówcześnie dworu 
wybudowano okazały pałac wzorowany 
na rezydencji wilanowskiej. W jego pobli-
żu wybudowany został nowy rokokowy 
kościół i plebania.

Wanda i Zenon Suszyccy - Zenon 
Suszycki, uczestnik powstania stycznio-
wego, ranny w bitwie pod Władykami.  
W Paryżu wstąpił do Wyższej Szkoły 
Górniczej Ecole des Mines. W 1885 roku 
zorganizował na terenie kopalni ropy w 
Ropiance koło Dukli pierwszą w Polsce za-
wodową szkołę wiertniczą. Właściciel majątku  
w Boguchwale, który w 1921 roku żona 
Wanda Suszycka przekazała na rzecz fun-

Nowi patroni boguchwalskich ulic
dacji powołanej w imieniu swoim i nieży-
jącego już męża. Chciała by dar przyczynił 
się do rozwoju gospodarczego i nauko-
wego odrodzonej Polski. Jej zamysł zre-
alizowano poprzez powołanie Zakładów 
Naukowo-Rolniczych im. Wandy i Zenona 
Suszyckich w Boguchwale. Od tamtej pory 
aż do dziś, w obrębie założenia pałacowo-
-parkowego działają instytucje, które kon-
tynuują ideową spuściznę Suszyckich.

Józef Klimczak (1915-1944) - urodzo-
ny w Boguchwale, oficer Armii Krajowej, 
dowódca 39. Placówki AK w Boguchwale. 
Poległ 28 sierpnia 1944 roku w czasie ak-
cji „Burza” w pobliżu młyna podczas nie-
mieckiej zasadzki. 

Mikołaj Piotraszewski - pierwszy 
udokumentowany właściciel Piotraszów-
ki, któremu wieś oprócz nazwy zawdzię-
cza swój pierwszy okres rozkwitu. W 1461 
roku ufundował kościół parafialny p.w. 
św. Klemensa i św. Doroty Dziewicy. 

ks. Stefan Pelc (1919-2000) - proboszcz 
parafii w Boguchwale w latach 1960-1995. 
Wzniósł w Boguchwale nowy kościół para-
fialny oraz zbudował dom katechetyczny. 
Założyciel chóru „Deo Gloria”. 

ks. Józef Przybyła (1880-1980) – po 
otrzymaniu święceń objął placówkę wi-
kariuszowską w Zgłobniu. W grudniu 
1915 roku, po śmierci poprzedniego pro-
boszcza, przejął parafię w Boguchwale. 
Obsługiwał także szkołę w Boguchwale 
i Lutoryżu. W 1916 roku przeprowadził 
remont plebanii, w 1919 roku odrestau-
rowanie wnętrza kościoła, a w 1946 roku 
odnowienie polichromii. Jako przewod-
niczący Kółka Rolniczego wyremontował 
budynek kółka. Prowadził kursy zwią-
zane m.in. z uprawą roli, gospodarstwa, 
hodowli drobiu. Doprowadził do wybu-
dowania budynków szkół w Boguchwale  
i Lutoryżu. Dzięki staraniom ks. Przybyły 
w 1957 roku powstała parafia Lutoryż. Na 
stanowisku proboszcza przepracował do 
grudnia 1960 roku. Przez następne 20 lat 
przebywał w parafii jako ksiądz rezydent.

ks. Władysław Purzycki (1842-1915) - 
proboszcz Parafii w Boguchwale w latach 
1883-1915. Przewodniczący działającej od 
1878 roku na terenie Boguchwały i Lutory-
ża spółki oszczędnościowo-pożyczkowej. 
W 1906 roku przyczynił się do powstania 
kółka rolniczego. W 1910 roku ks. Purzyc-
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ki założył skupiający 260 osób Związek 
Katolicko-Społeczny, w ramach którego 
zorganizowano m.in. czytelnię, kółko rol-
nicze, sklepik chrześcijański. W 1886 roku 
w porozumieniu z Henrykiem Straszew-
skim przyczynił się wybudowania szkoły, 
m.in. oddając część gruntu kościelnego. 
Przeprowadził także remont kościoła.

Henryk Straszewski (1820-1889) - 
ziemianin, działacz samorządowy i spo-
łeczny, urodzony w Boguchwale, syn Teo-
dora Stanisława Straszewskiego, od 1817 
roku właściciela majątków Boguchwała  
i Lutoryż. Propagował ideę zakładania po-
wiatowych kas zaliczkowych i przyczynił 
się do powstania w 1870 roku Towarzy-
stwa Zaliczkowego dla Rzeszowa i Powia-
tu Rzeszowskiego. Wycofując się czasowo 
z pracy w samorządzie rzeszowskim za-
angażował się w działalność organizacji 
rolniczych i finansowych, wspierał insty-
tucje społeczne i charytatywne. Zmarł  
25 kwietnia 1889 roku w Boguchwale.  
W testamencie ustanowił m.in. przy ko-
ściele w Boguchwale fundusz mszalny,  
z którego odsetki miały być wypłacane 
corocznie dwóm najbiedniejszym i naj-
bardziej zasłużonym robotnikom rolnym 
w Boguchwale.

ks. Stanisław Żytkiewicz (1889-1956) 
- syn Wiktora, boguchwalskiego organisty 
w latach 1883-1936. Święcenia otrzymał 
tuż przed wybuchem I wojny światowej. 
Włączył się w organizację polskich od-
działów przy armii austriackiej do walki 
z Rosją. 9 października 1914 roku, rozka-
zem Komendanta Józefa Piłsudskiego, 
uzyskał stopień podporucznika i jako 
kapelan kompanii rzeszowskiej odbył  
z nią cały legionowy szlak. Brał udział  
w bitwach pod Krzywopołotami i Łow-
czówkiem. Odznaczony Wojskowym 
Krzyżem Zasługi oraz orderem „Za Wierną 
Służbę”. Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej pełnił posługę kapelana załogi Lwowa 
oraz dywizji lwowskiej. Dziekan Frontu 
Południowo-Wschodniego i naczelny 
kapelan grupy uderzeniowej znad Wie-
prza. Odznaczony wówczas Krzyżem Vir-
tuti Militari. W armii  służył do 1937 roku.  
W 1938 roku przeszedł na emeryturę a 
po zakończeniu II wojny światowej osiadł  
w rodzinnej Boguchwale. Patron Gimna-
zjum w Boguchwale w latach 2005-2017.

Królowa Jadwiga (1373/1374-1399) 
- Jadwiga Andegaweńska, córka króla 
Węgier i Polski Ludwika Węgierskiego 
oraz Elżbiety Bośniackiej. Na zjeździe ry-

cerstwa w Radomsku w 1382 roku obrana 
królem Polski, koronowana w 1384 roku. 
W 1386 roku poślubiła wielkiego księcia 
Litwy Jagiełłę, nowego króla Polski. Na jej 
prośbę i króla Władysława papież Urban 
VI erygował diecezję wileńską. Przyczyniła 
się do powstania wydziału teologicznego 
w Akademii Krakowskiej. Donatorka ko-
ściołów, szpitali, wspomagała biednych. 
Swoje klejnoty przekazała na utrzymanie 
Akademii Krakowskiej. Beatyfikowana  
w 1979 roku, kanonizowana 20 lat później.

Zawisza Czarny (ok. 1370-1428) - Za-
wisza Czarny z Garbowa herbu Sulima, 
wielokrotny uczestnik wypraw przeciwko 
Turkom, inicjowanych przez króla Węgier 
Zygmunta Luksemburskiego. Uczestnik 
bitwy pod Grunwaldem. Według przeka-
zów w krytycznym momencie uratował 
królewski sztandar. Poseł na Sobór w Kon-
stancji. Sławny rycerz, jeden z dowódców  
wyprawy Zygmunta Luksemburskiego na 
Turków w 1428 roku, osłaniał odwrót króla  
z pola walki pod Golubacem. Zamordo-
wany w niewoli tureckiej.

źródło: Polski Słownik Biograficzny,  
Parafia Boguchwała,  

Małopolska Biblioteka Cyfrowa, 
 Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa,  

Rocznik Kolbuszowski, www.opoka.org.pl

1 września przygodę z przedszkolem 
rozpoczęli wychowankowie nowej pla-
cówki w Lutoryżu. Przedszkole, będące 
zamiejscowym oddziałem Przedszko-
la Publicznego w Boguchwale, zostało 
utworzone przy zmodernizowanym bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Lutory-
żu.  W ramach inwestycji przebudowa-
na została klatka schodowa i wszystkie 
instalacje wewnętrzne. Wymieniono 
stolarkę okienną i pokrycie dachu oraz 
przeprowadzono termomodernizację. 
W pomieszczeniach pojawiło się nowe 
wyposażenie - meble, zabawki, pomoce 

Nowe przedszkole w Lutoryżu otwarte
dydaktyczne oraz wyposażenie kuchni  
i plac zabaw. Gmina Boguchwała na reali-
zację tej inwestycji wydatkowała kwotę  
1 427 586,45 zł, z czego 787 492,98 zł zosta-
ło pozyskanych na ten cel z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Poświęcenia w obecności zastęp-
cy burmistrza Ewy Śliwy, radnych Rady 
Miejskiej Marii Uberman i Adama Barana, 
dzieci, rodziców oraz pracowników przed-
szkola dokonał proboszcz parafii Lutoryż 
Stanisław Boratyn.

UM
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Zakończyły się prace związane  
z gruntowną przebudową ul. Gajowej 
w Boguchwale. Inwestycja objęła nie-
zbędne roboty ziemne i wykończenio-
we, poszerzenie i remont blisko półki-
lometrowego  odcinka drogi, a także 
budowę chodnika ze ścieżką rowerową 
oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu. 

Gmina Boguchwała sfinansowała re-
alizację inwestycji kwotą 722 664,79 zł, 
z czego 349 609 zł pochodziło z dotacji  
z resortowego „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”.                           UM

Przebudowa ul. Gajowej zakończona

Inwestycja przewiduje roboty roz-
biórkowe, wymianę okien i drzwi, wy-
konanie izolacji ścian i posadzek oraz 
instalacji sanitarnych, elektrycznych,  
a także monitoringu. Placówka zostanie 
wyposażona w nowe, certyfikowane za-
bawki, meble i sprzęt AGD. Przy budynku 
pojawi się plac zabaw.

W wyniku realizacji inwestycji stwo-
rzona zostanie nowa infrastruktura będą-
ca odpowiedzią na rosnące zapotrzebo-
wanie na tego typu placówki. Dzieci będą 
posiadały właściwą opiekę pielęgnacyjną 
i edukacyjną, a liczne zajęcia dodatkowe 

W Racławówce powstaje kolejny żłobek
W Racławówce powstaje kolejny gminny żłobek. W przebudowywanym budynku dawnej 
szkoły wydzielone zostaną trzy pomieszczenia przeznaczone dla 26 dzieci oraz zaplecze 
techniczne i sanitarne. Projektowana powierzchnia użytkowa to ponad 170 m2.

będą sprzyjać nauce samodzielności oraz 
współżycia w grupie. Utworzenie żłobka 
stworzy także szansę rodzicom i opieku-
nom na powrót do aktywności zawodowej 
– podkreśla Ewa Śliwa, zastępca Burmi-
strza Boguchwały. Podobnie jak w dwóch 
funkcjonujących żłobkach w Boguchwale 
i Nosówce, samorząd Gminy Boguchwała 
będzie partycypował w kosztach poby-
tu dziecka, w kwocie 300 zł miesięcznie. 
Konkurs na wyłonienie podmiotu prowa-
dzącego przyszły żłobek planowany jest 
w miesiącu październiku. Wyłoniony pod-
miot poinformuje o terminach rekrutacji.

Całkowity koszt inwestycji, współfi-
nansowanej z „Resortowego programu 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 MALUCH plus – edycja 2017”, to 
blisko 559 tys. zł. Otwarcie placówki pla-
nowane jest na przełomie roku.            UM
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Zbigniew Kalandyk jest nauczy-
cielem z 38-letnim stażem pedago-
gicznym. Pełnił funkcję dyrektora 
Zespołu Szkół w Niechobrzu. Pełnił 

Zbigniew Kalandyk Zasłużonym  
Obywatelem Gminy Boguchwała
Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale do grona Zasłużonych Obywateli Gminy 
Boguchwała dołączył Zbigniew Kalandyk. Tytuł został przyznany za wybitne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej na rzecz samorządu Gminy Boguchwa-
ła. Życiorys wyróżnionego zaprezentowała zastępca burmistrza Ewa Śliwa, a pamiątko-
we dyplomy wręczyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka oraz Przewodniczący Rady  
Miejskiej Wiesław Kąkol.

funkcję Przewodniczącego Rady Gminy  
w Boguchwale oraz Przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Kultury. W okresie 
pełnienia funkcji Przewodniczącego na 

terenie gminy zostały wybudowane lub 
rozbudowane szkoły, sale sportowe 
oraz domy ludowe. W pracy zawodowej 
uczestniczył w procesie reformowania 
oświaty. Pełniąc funkcję pełnomocnika 
Burmistrza w znaczący sposób przy-
czynił się do powołania Liceum Ogól-
nokształcącego w Boguchwale. Od 
września 2010 roku sprawował funk-
cję dyrektora L.O. będącego pierwszą 
ponadgimnazjalną szkołą na terenie 
gminy. Kierowane przez niego liceum 
osiągnęło w ciągu niespełna 7 lat funk-
cjonowania istotne sukcesy. W latach 
2015 i 2017 boguchwalskiemu liceum 
został przyznany „Brązowy Laur” Per-
spektyw. W roku 2012 został współza-
łożycielem i prezesem Towarzystwa 
Przyjaciół Liceum Ogólnokształcące-
go w Boguchwale. Został odznaczony 
m.in. Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, Nagrodą Kuratora Oświaty i Wy-
chowania oraz nagrodami Burmistrza 
Boguchwały. Ponadto za swą działal-
ność społeczną został nagrodzony Brą-
zowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

UM
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Dożynki rozpoczęły się od oficjal-
nego powitania zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. poseł 
do Parlamentu Europejskiego Stani-
sław Ożóg, posłowie na Sejm Krystyna 
Wróblewska i Mieczysław Miazga, Radni 
Powiatu Rzeszowskiego oraz Rady Miej-
skiej w Boguchwale. Starostowie tego-
rocznych Dożynek, państwo Anna i Da-
wid Szostek, przekazali bochen chleba 
na ręce Burmistrza Boguchwały Wiesła-
wa Dronki. W swoich okolicznościowych 
przemówieniach zaproszeni goście pod-
kreślali wagę pracy na roli. Tegoroczne 
dożynki były także okazją do uhonoro-
wania rolników z terenu gminy. Odznaki 
Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
nadane przez Ministra Rolnictwa i Roz-

Podziękowanie za plony  
– Dożynki Gminne 2017 
15 sierpnia na terenie rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu odbyły się  
Dożynki Gminne 2017. Rodzinna atmosfera, misternie wykonane wieńce dożynkowe,  
a także bogaty program artystyczny sprawił, iż gminne Święto Plonów cieszyło się dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

woju Wsi Krzysztofa Jurgiela, otrzymali: 
Stanisław Cios z Zarzecza, Marek Folt-
man z Boguchwały, Tomasz Stańczyk  
z Kielanówki oraz Roman Gajdek z Ra-
cławówki.

W Zarzeczu pojawiły się wieńce do-
żynkowe przygotowane przez reprezen-
tacje sołectw, koła gospodyń wiejskich 
oraz stowarzyszenia. Na scenie przed-
stawiciele poszczególnych miejscowo-
ści wykonali bardzo oryginalne przy-
śpiewki i prezentacje. Bochen chleba na 
ręce Burmistrza Boguchwały wręczyli 
także goście specjalni tegorocznych 
dożynek – delegacja z ukraińskiego Tro-
ściańca. Upominek oraz życzenia prze-
kazał mer Juri Bowa.

Uroczystości dożynkowe uświetniły 

występy zespołów - „Kaliny” z Lutoryża, 
„Kompaniji” z Boguchwały, „Nosowia-
nów” z Nosówki, „Jubilatek” ze Zgłob-
nia, „Ziomków” z Woli Zgłobieńskiej, 
Orkiestry Dętej z Mogielnicy oraz zespo-
łu wokalnego z Trościańca. Obchody 
Święta Plonów zakończył występ zespo-
łu „Shantel” oraz dożynkowa biesiada.

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka: pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom, instytucjom i stowarzysze-
niom oraz mieszkańcom sołectwa Zarzecze  
za włączenie się w organizację Dożynek 
Gminnych 2017. Dzięki temu zaangażowa-
niu w godny i radosny sposób mogliśmy po-
dziękować za tegoroczne plony.

UM

Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w kościele parafialnym w Zgłobniu 
pod przewodnictwem biskupa Edwarda 
Białogłowskiego, podczas której został 
poświęcony nowy sztandar szkoły. Po 
zakończeniu mszy uczestnicy uroczy-
stości przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej z Mogielnicy przemaszerowali na 
teren szkoły, gdzie została odsłonięta  

Prymas Tysiąclecia patronem  
Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
W sobotę 7 października w Zgłobniu świętowano nadanie Szkole Podstawowej imienia  
Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

i poświęcona tablica pamiątkowa patro-
na. Symboliczną wstęgę przecięli: Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Eduka-
cji Narodowej Urszula Pasieczna, przed-
stawicielka Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie Małgorzata Nowińska-Zgórska, 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, 
radny Rady Miejskiej w Boguchwale 
Tadeusz Kalandyk, asystent posła Woj-

ciecha Buczaka Adam Piorun, członek 
zarządu Starostwa Powiatowego Tade-
usz Pachorek, budowniczy szkoły Ma-
rian Adamczyk, przewodnicząca Rady 
Rodziców Patrycja Pruchnik-Opalińska 
oraz dyrektor Bartłomiej Wisz.

Dalsze uroczystości odbyły się  
w sali gimnastycznej szkoły, w których 
udział wzięły także poczty sztandarowe  
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W wieku 105 lat zmarł  
ppor. Franciszek Prędki

5 sierpnia zmarł w wieku 105 lat 
mieszkaniec naszej gminy ppor. Fran-
ciszek Prędki, ps. „Mściciel”. Żołnierz 
Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 
Placówki Hyżne, krypt. „Jaśmin”.

W latach 1940-1944, dowódca plutonu 
dywersyjno-sabotażowego IV kompanii 
pl. „Jaśmin”, uczestnik akcji „Kośba” i ak-
cji „Burza” w Tyczynie, nauczyciel języka 
polskiego i historii na tajnych kompletach, 
członek Tajnej Komisji Egzaminacyjnej In-
spektoratu Rzeszów Armii Krajowej krypt. 
„Kuźnica”. Był założycielem i wieloletnim 

Prezesem Koła Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej w Zarzeczu. Wybitny 
i zasłużony w społecznej pracy związko-
wej. Członek Zarządu Okręgu Podkarpac-
kiego ŚZŻAK, wychowawca wielu pokoleń 
podkarpackiej młodzieży, którego długie 
życie, wypełnione ciężkimi doświadcze-
niami okrucieństwa XX wieku, upłynęło  
w ustawicznej służbie Ojczyźnie.

Za wytrwałą i bezgraniczną służbę 
śp. Franciszek Edmund Prędki odzna-
czony został: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 

Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, 
Medalem „Pro Patria”, Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej, Odznaczeniem  
Za Zasługi dla ŚZŻAK i wieloma innymi.

UM

z zaprzyjaźnionych placówek oświato-
wych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Nie-
chobrzu im. Króla Władysława Jagiełły, 
Szkoły Podstawowej im. Wincentego 
Witosa w Nosówce, Szkoły Podstawowej 
nr 25 w Rzeszowie im. Prymasa Tysiąc-
lecia oraz poczet sztandarowy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Zgłobniu. Wśród 
gości pojawili się także przedstawiciele 
duchowieństwa, radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele władz powiatowych, 
dyrektorzy placówek oświatowych z te-
renu gminy, nauczyciele, przedstawicie-
le związków zawodowych pracowników 
oświaty, absolwenci szkoły oraz miesz-
kańcy Zgłobnia.

Akt nadania imienia szkole wręczył 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Bo-
guchwale Wiesław Kąkol. Następnie na 
drzewcu sztandaru pamiątkowe gwoź-
dzie umieścili fundatorzy: w imieniu 
Gminy Boguchwała burmistrz Wiesław 
Dronka, w imieniu społeczności szkolnej 
i mieszkańców dyrektor Bartłomiej Wiesz 
oraz sołtys Łukasz Hudzik, w imieniu ro-
dziców Patrycja Pruchnik-Opalińska, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała Leszek Kalandyk, 
członek Rady Nadzorczej Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska Danuta 
Długosz, przedstawicielka Banku Spół-
dzielczego w Niechobrzu Iwona Rzep-
ka, Mariusz Małecki z NZOZ „Sokrates”  
w Zgłobniu oraz przedstawiciel Firmy 
„Dreweko” Leszek Chmiel. Następnie 
sztandar został przekazany uczniom, 
którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Wybór patrona przez całą szkolną 
społeczność jest bardzo ważną decyzją, 
ponieważ wiąże się z uznaniem jego drogi 
oraz poglądów za wzór w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej. Wybór Kardyna-
ła to powód do radości i dumy, ale także 

zobowiązanie do pielęgnowania pamię-
ci o tak wielkim człowieku – podkreślał  
w przemówieniu burmistrz Wiesław 
Dronka. Listy gratulacyjne przesłali tak-
że prof. Aleksander Bobko - Senator RP 
i sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz poseł Kry-
styna Wróblewska. Uroczystości zakoń-
czył montaż słowno-muzyczny uczniów 
szkoły oraz występ chóru ze Zgłobnia, 
a zebrani goście mogli obejrzeć galerię 
zdjęć prezentującą historię placówki, wy-
stawę prac artystycznych poświęconych 
szkole, jak również wystawę zdjęć uro-
dzonego w Zgłobniu Tadeusza Nalepy.

Sobotnie uroczystości były zwień-
czeniem rocznej pracy lokalnej spo-
łeczności. We wrześniu 2016 roku dy-
rektor Bartłomiej Wisz wraz z Radą 
Pedagogiczną opracował procedurę 
wyboru patrona placówki. Do aktywi-
zacji w działaniach zachęcano uczniów, 
rodziców, nauczycieli, pracowników ob-
sługi szkoły oraz mieszkańców Zgłobnia.  
W finalnym etapie procedury znalazły się 
kandydatury Marii Skłodowskiej-Curie, 
Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, 
Henryka Sienkiewicza i Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Wiosną bieżącego 
roku przeprowadzono wybory patrona 
szkoły, którym został Kardynał Wyszyń-
ski. 31 sierpnia 2017 roku Rada Miejska 
w Boguchwale podjęła jednogłośnie 
uchwałę o nadaniu placówce imienia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wy-
bitny Polak, duchowny, dyplomata i mąż 
stanu jest bowiem trudnym wzorem do 
naśladowania. Przybliżanie jego posta-
ci, życiorysu i drogowskazów, którymi się 
kierował będzie teraz zadaniem pedago-
gów i wychowawców – mówi dyrektor 
Bartłomiej Wisz.

UM
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Narodowe Czytanie „Wesela”  
w Gminie Boguchwała
„Boguchwalanie książki czytają i bibliotekę chętnie odwiedzają”. Takie literackie motto  
w pierwszy weekend września br. mobilizowało wszystkich sympatyków i czytelni-
ków Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale do aktywnego udziału w Narodowym  
Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – ogólnopolskiej akcji, objętej patronatem 
Pary Prezydenckiej. I z niezłym skutkiem – bo chętnych do przeczytania i posłuchania  
najbardziej znanego Polakom dzieła Wyspiańskiego rzeczywiście nie brakowało.

Na biesiadzie literackiej pn. „Wesele 
Wyspiańskiego”, zorganizowanej 2 wrze-
śnia 2017 roku w Parku Lubomirskich 
w Boguchwale czytali wszyscy – dzieci, 
młodzież i dorośli. W role Czepca, Go-
spodarza, Poety, Żyda, Haneczki i innych 
bohaterów „Wesela” chętnie wcielali się 
czytelnicy, jak i zaproszeni goście: ks. Ma-
riusz Mik – proboszcz Parafii Boguchwała 
i Ewa Śliwa – zastępca burmistrza Bogu-
chwały, czy też gospodarze wydarzenia: 
Damian Drąg – dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Boguchwale i Michał 
Figura – dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Boguchwale. 

Sobotniego popołudnia najpiękniej-
sze teksty z „Wesela” Stanisława Wyspiań-
skiego towarzyszyły boguchwalanom 
także w formie plenerowej ekspozycji pn. 
„Wesele czytamy w Boguchwale”, która 
nadała Narodowemu Czytaniu artystycz-
nego kolorytu, zachęcając uczestników 
biesiady do „odwiedzenia” literackich 
Bronowic razem ze Stefanią Budą z No-
sówki oraz do sięgnięcia po książkę „Od 
Wesela do Pana Tadeusza”, rekomendo-
waną przez autorkę – Ewę Fudalę.

Wśród licznych atrakcji, które tego 
popołudnia przygotowała Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Boguchwale były 
nie tylko grillowe przekąski czy też 
słodkości i lody dla milusińskich, ale 
także „Kreatywne warsztaty literackie”,  
a w nich – zabawy plastyczne „Wesele  
w oczach dzieci” i „Makijaż weselny” 
oraz zabawy z klockami CLICS. 

Takich atrakcji nigdy dość, dlatego 
„powtórkę” z Narodowego Czytania „We-
sela” zorganizowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Boguchwale dzień później, 
razem z Parafią Niechobrz. 3 września br. 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego czy-
tano w Niechobrzu równie chętnie, jak 
i w Boguchwale. A w gronie czytających 
znaleźli się m.in. księża, przedstawiciele 
boguchwalskiego samorządu oraz 
mieszkańcy Niechobrza, a słuchaczy… 
nie brakowało. Zwłaszcza, że atrakcją Na-
rodowego Czytania w Niechobrzu był ko-
mentarz   Jerzego Lubasa o „Weselu” Wy-
spiańskiego oraz scenka weselna zespołu 
„Nosowiany” z Nosówki. 

Sponsorzy wydarzenia: Firma Smak 
Górno oraz Firma Foryś w Boguchwale.

Irena Jakubiec, fot. GBP

80 lat Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mogielnicy
2 września w Budynku Wielofunkcyjnym w Mogielnicy odbyło się uroczyste spotkanie. Zgro-
madzeni goście świętowali jubileusz 80-lecia działalności lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.

Na ręce przewodniczącej 
Grażyny Pociask gratulacje  
i życzenia złożyli przedstawi-
ciele władz samorządowych 
- Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Wiesław 
Kąkol, radny Ryszard Mirow-
ski oraz Sekretarz Gminy 
Krzysztof Lassota. Ponadto 
pamiątkowe dyplomy oraz 
kwiaty otrzymały najstarsze 

członkinie koła i jego pierwsze założycielki 
- Czesława Czech, Stanisława Kawula oraz 
Genowefa Niedziałek.

W obchodach jubileuszu wzięły 
udział także delegacje KGW z terenu 
gminy, przedstawiciele lokalnych in-
stytucji i stowarzyszeń, w tym dyrektor 
szkoły podstawowej Łukasz Bubicz oraz 
prezez LKS Grom Mogielnica Tadeusz 
Moszkowicz, a także pracownicy Lokal-
nego Ośrodka Kultury „Razem”.

fot. Alicja Moszkowicz
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Jesienna Giełda Ogrodnicza od lat 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
wystawców i zwiedzających. W Bogu-
chwale pojawili się wystawcy z całego 
kraju z owocami, warzywami, materia-
łem szkółkarskim, nasionami, kwiatami 
i przetworami. Zaprezentowały się także 
podkarpackie stowarzyszenia winiarskie 
działające na Podkarpaciu. Nie zabrakło 
pokazu maszyn i urządzeń stosowanych 
w produkcji ogrodniczej, kiermaszu 
rękodzieła ludowego, prezentacji kół 
gospodyń wiejskich oraz występów ka-
pel i zespołów folklorystycznych. Impre-

Jesienna Giełda Ogrodnicza  
w Boguchwale
Ponad 200 wystawców oraz kilkanaście tysięcy osób pojawiło się w sobotę i niedzielę  
w Boguchwale. Wszystko w ramach trzech połączonych imprez organizowanych przez Pod-
karpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - XII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej, Podkarpackiego 
Święta Winobrania oraz Ogólnopolskiej Wystawy Królików.

nistracyjnych, organizacji rolniczych wo-
jewództwa oraz przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Boguchwała. 
Giełda była okazją do nagrodzenia lau-
reatów konkursów: „Agroliga”, „Najlep-
sze gospodarstwo ekologiczne”, „Naj-
lepsza zagroda edukacyjna”, „Najlepszy 
produkt podkarpacki – przetwory owo-
cowe i warzywne z domowej spiżarni”. 
Ponadto najlepsi hodowcy królików, 
których pojawiło się w Boguchwale aż 
140, otrzymali z rąk burmistrza Wiesława 
Dronki pamiątkowe puchary.

UM

W niedzielę 12 lipca 1992 roku w Bo-
guchwale, z inicjatywy kleryka Macieja 
Figury, obecnie proboszcza parafii w Do-
brzechowie, na każdej mszy św. wygła-
szane były świadectwa anonimowych 
alkoholików z Przemyśla. Wówczas z go-
śćmi Przemyśla spotkali się mieszkańcy 
Boguchwały, którzy borykali się z pro-
blemem alkoholowym lub mieli ten pro-
blem w rodzinie. Pierwsze nieformalne 
spotkanie przyszłej grupy anonimowych 
alkoholików odbyło się już pięć dni póź-

25 lat działalności Grupy Maksymilian II 
w Boguchwale

niej w zakrystii budowanego kościoła.
Grupa „Maksymilian II” istnieje do 

dziś, a swój jubileusz 25-lecia działal-
ności obchodziła 9 września 2017 roku  
w Miejskim Centrum Kultury w Bogu-
chwale. W otwartym spotkaniu uczestni-
czyli także członkowie zaprzyjaźnionych 
grup AA z Podkarpacia i Małopolski. 
Pamiątkowy ryngraf z okazji jubileuszu 
wręczył zastępca burmistrza Jerzy Opa-
liński. „Maksymilian II” to wspólnoty 
osób, które uznały iż alkohol stanowi 

problem w ich życiu i postanowiły wspól-
nie go rozwiązywać. Celem spotkań 
jest wspólne umacnianie się w trwaniu  
w trzeźwości i przekazywanie sobie wza-
jemnie doświadczeń w radzeniu z cho-
robą. Grupa spotyka się w każdy piątek  
o godz. 18:00 w budynku Urzędu Miej-
skiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33. 
Mityng otwarty odbywa się w każdy 
pierwszy piątek miesiąca.

Szczegóły: www.aaboguchwala.cba.pl

zie towarzyszyły branżowe konferencje, 
występ sygnalistów myśliwskich, a tak-
że pokaz przygotowania potraw z mięsa 
króliczego przez Pawła Gradowskiego 
- finalistę V edycji Programu Master-
Chef. Dodatkowo podczas giełdy swoją 
jesienną ramówkę programową przed-
stawiła TVP Rzeszów.

W niedzielę w kościele parafialnym 
w Boguchwale odprawiona została Msza 
św. w intencji ogrodników i winiarzy.  
W Jesiennej Giełdzie wzięli udział także 
parlamentarzyści, przedstawiciele woje-
wódzkich władz samorządowych i admi-
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Nowa sieć szkół
Zgodnie z reformą szkolnictwa 

dotychczasowe sześcioletnie szkoły 
podstawowe zostały przekształcone  
w ośmioletnie placówki. Wyjątek sta-
nowi Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Zarzeczu, która zo-
stała przekształcona w czteroklasową 
szkołę podstawową. Gimnazjum w Bo-
guchwale zostało włączone w struktury 
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale. Zespoły szkół  
w Niechobrzu i Racławówce zostały 
przekształcone w ośmioletnie szkoły 
podstawowe. Klasy gimnazjalne przy 
szkołach podstawowych będą prowa-
dzone do 2019 roku.

Rok szkolny 2017/2018 w Woli Zgło-
bieńskiej rozpoczęła uroczysta Mszą 
św. w kościele parafialnym odprawiona 
przez księdza kanonika Stanisława Busz-
tę. Po jej zakończeniu wszyscy zgroma-
dzeni udali się do budynku szkoły, gdzie 
zostali powitani przez dyrektora Jana 
Fularza. Dyrektor w szczególny sposób 
powitał uczniów, którzy po raz pierwszy 

Naukę czas zacząć
4 września pierwszy dzwonek obwieścił koniec tegorocznych 
wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W jedenastu 
szkołach podstawowych z terenu Gminy Boguchwała naukę 
rozpoczęło ponad 1600 uczniów, w tym ponad 200 uczniów 
nowych siódmych klas.

przekroczyli progi placówki. Życzenia  
w imieniu władz samorządowych prze-
kazała uczestnicząca w uroczystościach 
zastępca burmistrza Ewa Śliwa.

Nowa szkoła  
na terenie gminy

Swoją działalność rozpoczęła także 
nowa placówka na mapie edukacyjnej 
naszej gminy - Szkoła Podstawowa Mon-
tessori z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Boguchwale. Prowadzona przez To-
warzystwo Przyjaciół Liceum Ogólno-
kształcącego w Boguchwale placówka 
powstała z przekształcenia Gimnazjum 
Dwujęzycznego w Boguchwale. Meto-
da pracy z uczniem, którą będzie stoso-
wana w edukacji wczesnoszkolnej oraz  
w klasach 4-6, została opracowana po-
nad 100 lat temu przez włoską lekarkę, 
Marię Montessori. Od tego czasu sukce-
sywnie rozwijana, wykorzystywana jest  
z dużym powodzeniem na całym świecie.

UM

Założony w I połowie XIX wieku 
park obejmował park krajobrazowy, 
ogród kwiatowy i sad owocowy. Z cza-
sem uległ dewastacji i pozostały po 
nim tylko wiekowe drzewa. Realizacja 
projektu przyczyni się do przywróce-
nia dawnego wygląd parku.

Plan odnowy parku powstał pod 
okiem konserwatora przyrody. Inicja-
torzy rewitalizacji chcą jeszcze posa-
dzić lipy i klony oraz grusze, jabłonie, 
porzeczki oraz maliny. Jak mówi na-
uczycielka przyrody Bożena Drozdow-
ska-Wnęk – korzyści z odnowy parku 
będzie miała cała społeczność Zgłob-
nia. Głównym celem przedsięwzięcia 
jest podniesienie świadomości ekolo-
gicznej dzieci i dorosłych mieszkańców 
wsi. Chodzi też o wykształcenie potrze-
by monitorowania środowiska.

Środki na realizację projektu pod 
hasłem „Pamiętajcie o ogrodach” po-
chodzą z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w ramach programu 
„Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 
Stowarzyszenia Pro Carpathia.

źródło: Polskie Radio Rzeszów / Jo-
lanta Danak-Gajda, fot. Bartłomiej Wisz

Trwa  
rewitalizacja  
parku w Zgłobniu

Trwa rewitalizacja parku 
podworskiego przy Szkole 
Podstawowej w Zgłobniu. 
Jeszcze przed wakacjami 
posadzono szpalery buksz-
panu i róż oraz pierwsze 
drzewa.
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Od roku szkolnego 2017/2018 obo-
wiązuje nowy Program Stypendialny 
Gminy Boguchwała, którego głównym 
celem jest wsparcie uczniów uzdolnio-
nych oraz wyrównanie szans edukacyj-
nych uczniów zamieszkałych i uczęsz-
czających do szkół zlokalizowanych na 
terenie Gminy Boguchwała. Program 
objął również uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy, którzy uczęszczają do 
placówek szkolnych poza jej terenem.

Główną ideą Programu jest promo-
wanie uzdolnionych uczniów poprzez 
wsparcie oraz prowadzenie działań na 
rzecz podnoszenia wyników w nauce. 
Program wprowadza także elementy 
zainteresowania kształceniem w szko-

GMINY BOGUCHWAŁA

Program Stypendialny Gminy 
Boguchwała 2017/2018

łach podstawowych i ponad-
podstawowych z terenu gminy 
oraz formy zachęty do repre-
zentowania i promocji gminy  
w konkursach, olimpiadach 
oraz zawodach sportowych.

Stypendia będą przyznawane 
za wyniki w nauce, wybitne osią-
gnięcia w nauce, indywidualne 
osiągnięcia sportowe i artystycz-
ne. Stypendiami zostali również 
objęci uczniowie niepełnospraw-
ni z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie sty-
pendium mogą składać dyrektorzy szkół 
(dot. uczniów zamieszkałych i uczęsz-
czający do szkół zlokalizowanych na te-
renie gminy), rodzice lub opiekunowie 
prawni. W przypadku indywidualnych 
osiągnięć sportowych i artystycznych 
wniosek może złożyć organizacja, klub 
sportowy lub stowarzyszenie, które re-
prezentował uczeń. Wnioski mogą być 
składane po zakończeniu roku szkolne-
go 2017/2018.

Pełna treść Programu Stypendialne-
go Gminy Boguchwała dostępna w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bip.
boguchwala.pl.

UM

Organizator turnieju - Lokalny Ośro-
dek Kultury „Wspólnota” - przygotował 
sześć różnorodnych konkurencji. Nad 
przebiegiem zawodów czuwała komi-
sja w składzie: zastępca burmistrza Je-
rzy Opaliński, radny Tadeusz Kalandyk, 
radny Jerzy Mazur, Komendant Gminny 
ZOSP RP Mariusz Gajdek, dyrektor LOK 
„Razem” Anna Wolska oraz przedstawi-
cielka Banku Spółdzielczego w Niecho-
brzu Iwona Rzepka.

Turniejowa rywalizacja rozpoczęła 
się od konkurencji strażackiej, w której 
reprezentantki sołectw musiały w jak 
najkrótszym czasie założyć strój bojo-

Reprezentacja Zgłobnia zwyciężyła 
w Turnieju Sołectw 2017
Reprezentacje 9 sołectw oraz miasta Boguchwała wałczy-
ły na stadionie w Zgłobniu o tytuł najlepszej miejscowości  
w Turnieju Sołectw 2017. W turniejowych zmaganiach zwy-
ciężyli gospodarze zawodów.

Kalendarz 
wydarzeń  
kulturalnych 

PAŹDZIERNIK
 � 20 (piątek) Boguchwała – „Muzy-
ka Łagodzi Obyczaje…”. Spotka-
nie Klubu melomana Uniwersyte-
tu Aktywni Plus (GBP)

 � 21 (sobota) Boguchwała – „Jedno 
niebo dla wszystkich” – II Regio-
nalny Przegląd Latawców oraz 
finał konkursu Najlepsza Praca 
Projektowa Klubu 4-H (GBP)

 � 21 (sobota) Zgłobień – Dzień  
Seniora (LOK „Wspólnota”)

 � 24 (wtorek) Mogielnica – Spotka-
nie autorskie z Magdaleną Wit-
kiewicz, w ramach dyskusyjnego 
klubu książki (GBP – Filia w Mo-
gielnicy)

 � 27 (piątek) Boguchwała – Armeń-
skie Wspomnienia (GBP)

LISTOPAD
 � 10 (piątek) Boguchwała - Gminne 
Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości (MCK)

 � 10 (piątek) Boguchwała – Spotka-
nie autorskie z Marcinem Pała-
szem (GBP)

 � 17( piątek) Boguchwała – „Moja 
podróż do Libanu…”. Spotkanie 
Klubu Podróżnika Uniwersytetu 
Aktywni Plus (GBP)

 � 18 (sobota) Nosówka - „Dzień Se-
niora” (LOK „Wspólnota”)

 � 18 (sobota) Nosówka -  otwarcie 
„Izby Tradycji” (LOK „Wspólnota”)

 � 25 (sobota) Kielanówka - „Dzień 
Seniora” (LOK „Wspólnota”)

 � 25 (sobota) Boguchwała – Urodzi-
ny Pluszowego Misia (GBP)

 � 26 (niedziela) Boguchwała – Fe-
stiwal Literacki „Bez książki nie 
idę…” (GBP)

 � 29 (środa) Boguchwała – „Muzyka 
nie całkiem poważna…”. Spotka-
nie Klubu Melomana Uniwersytetu 
Aktywni Plus (GBP)

EDUKACJA/KULTURA I ROZRYWKA
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wy. Drużynowe konkurencje - hula hop 
oraz narty - wymagały od zawodników 
współpracy, a poszukiwanie cukierków 
w sianie zręczności. Ciężkie zadanie sta-
nęło przed sołtysami, którzy musieli we 
wskazanym czasie wydoić jak najwięcej 
mleka. Jednocześnie trwał konkurs na 
najlepszą potrawę z warzyw.

Po podliczeniu punktów zwycięzcą 
tegorocznego turnieju została ogłoszona 

W ramach boguchwalskich obcho-
dów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale zorganizowała spotkanie, które 
nawiązując do hasła ogólnopolskiej ak-
cji „Krajobraz mojego miasta, krajobraz 
dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”, 
przyciągnęło do Rezydencji Literackiej 
spore grono sympatyków Boguchwały 
i kolei. Bo tej soboty w roli głównej wy-
stąpiła kolej właśnie, a zwłaszcza stacja 
Boguchwała, z którą kolej jest niero-
zerwalnie związana od 1 października 
1890 roku, gdy poprowadzono linię ko-
lejową z Jasła do Rzeszowa.

To były piękne i aktywne gospodar-
czo czasy, o których Tomasz Machow-
ski i Grzegorz Nycz, autorzy książki  
„W dolinie Wisłoka. Koleją z Jasła do 
Rzeszowa”, z pasją boguchwalanom 
opowiadali, prezentując regionalne wa-
lory taboru kolejowego oraz urokliwe 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
w Boguchwale
Tradycją stało się już, że Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale uczestniczy w ogólno-
polskim projekcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. To akcja godna polecenia każ-
demu, kto darzy sentymentem swą „małą ojczyznę” i myśli perspektywicznie o jej rozwoju.

trasy Podkarpacia, które kiedyś prze-
mierzały pociągi z lokomotywami paro-
wymi, potem spalinowymi, a współcze-
śnie - pociągi o napędzie elektrycznym. 
W tej swoistej „podróży w czasie” bo-
guchwalanie chętnie uczestniczyli, 
wracając myślami do starego dworca  
w Boguchwale, z pięknym peronem i ka-
sami, w których jeszcze nie tak dawno 
temu sprzedawano kartonowe bilety.  
A potem, niczym pendolino, do pro-
gramu Europejskiego Dnia Dziedzictwa  
w Boguchwale wkroczyła współcze-
sność, a z nią zwiastun projektu, którym 
przez najbliższy rok będzie żyła Bogu-
chwała i okoliczne miejscowości Gminy.

Mowa tu o przebudowie dworca ko-
lejowego w Boguchwale i reorganizacji 
ruchu pasażerskiego na linii Boguchwała-
-Rzeszów. Szczegóły tej inwestycji, realizo-
wanej ze środków europejskich, przedsta-
wił podczas spotkania Bogdan Sierpiński  

z Urzędu Miejskiego w Boguchwale, a ar-
chitekt - Maciej Nitka rozwinął ten temat 
pod względem urbanistycznym, prezentu-
jąc bibliotecznej publiczności „Przestrzeń 
wokół małych węzłów komunikacyjnych” 
na przykładzie miejscowości podobnych 
populacyjnie jak Boguchwała, w których 
na dworcach kolejowych obecnie rozwi-
ja się aktywność społeczno-kulturowa 
mieszkańców i wielu podróżnych.

Irena Jakubiec, fot. GBP

XIII Międzynarodowy Plener Malarski „Boguchwała 2017” 

reprezentacja Zgłobnia. Drugie miejsce 
wywalczył Niechobrz. O zajęciu ostatnie-
go miejsca na podium musiała zdecydo-
wać dogrywka, w której Lutoryż pokonał 
Zarzecze. Nagrody, pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary oraz wręczyli Przewod-
niczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol 
oraz zastępca burmistrza Jerzy Opaliń-
ski. Pamiątkowe dyplomy wręczone zo-
stały także Kołom Gospodyń Wiejskich, 

które przygotowały dla uczestników  
degustację potraw regionalnych.

Podczas turnieju nie zabrakło atrak-
cji dla dzieci, a każdy chętny mógł sko-
rzystać z przejażdżki wojskową amfibią. 
Na scenie zaprezentował się zespół 
„Jubilatki”, Chór ze Zgłobnia, „Ziomki” 
z Woli Zgłobieńskiej, tancerze Klubu 
„Dżet” oraz zespół „Akces”.

UM

Po raz trzynasty Boguchwała gościła 
artystów malarzy, profesorów Akademii 
Sztuk Pięknych z Krakowa, Warszawy, Ło-
dzi, Radomia, Katowic, Wrocławia oraz ze 
Słowacji i Ukrainy w ramach Międzynaro-
dowego Pleneru Malarskiego „Boguchwa-
ła 2017”. Wśród artystów należy wymienić 

nazwiska, które od lat tworzą trzon - fun-
dament plenerów boguchwalskich: prof. 
Piotr Błażejewski, prof. Tadeusz Błoński, 
prof. Andrzej Grenda, prof. Romuald Ko-
łodziej, czy prof. Andrzej Markiewicz i dr 
Krzysztof Ludwin z Krakowa.˝ Dzieła za-
prezentowane zostały na poplenerowej 

wystawie, która odbyła się w siedzibie 
Miejskiego Centrum Kultury. Zwiedzający 
mogli osobiście i bezpośrednio zamienić 
kilka zdań z artystami, porozmawiać o po-
wstałych dziełach i ich inspiracjach. Ple-
ner podsumował Jacek Krzysztof Nowak, 
prezes Podkarpackiego Towarzystwa 
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Zachęty Sztuk Pięknych, pomysłodaw-
ca, organizator i komisarz wydarzenia. 
Uczestniczący w wystawie Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Dronka podziękował 
artystom za wyjątkowy klimat, jaki stwa-
rzają wokół pleneru oraz promowanie po-

26 sierpnia bieżącego roku przypadła 
siedemdziesiąta czwarta rocznica urodzin 
Tadeusza Nalepy. Dokładnie miesiąc póź-
niej, we wtorek 26 września 2017 roku, 
w miejscowości urodzenia Ojca Polskie-
go Bluesa - Zgłobniu, w budynku Szkoły 
Podstawowej, odbyło się zorganizowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bo-
guchwale, sfinansowane ze środków Sta-
rostwa Powiatowego w Rzeszowie, spo-
tkanie poświęcone temu znakomitemu 
gitarzyście i kompozytorowi.

W gronie wspominających jego oso-
bę i osiągnięcia znaleźli się: założyciel-
ka i Dyrektor Galerii Fotografii Miasta 
Rzeszowa - Irena Gałuszka, która jako 
fotograf miała przed laty okazję zrobić 
Tadeuszowi Nalepie serię portretów, 
dziennikarz muzyczny Polskiego Ra-
dia Rzeszów Andrzej Klee, znawca pol-
skiego big beatu, prowadzący cenione 
przez słuchaczy audycje poświęcone 
muzyce tamtych lat oraz Czesław Nale-
pa - brat Tadeusza. Nie zabrakło również 
dalszych krewnych rodziny Nalepów,  
a spotkanie stało się okazją do nawiąza-
nia między nimi znajomości i rozmowy 
o wspólnych przodkach.

Odpowiedni dla muzycznych wspo-
mnień nastrój oraz kameralną przestrzeń 
na rozległej szkolnej sali gimnastycznej 
udało się stworzyć dzięki wypożyczo-
nej z Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa 

przez sztukę piękna Boguchwały i ziemi 
Podkarpackiej.

Organizatorami pleneru malarskie-
go, w którym udział wzięło 23 artystów 
malarzy, byli Podkarpackie Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych, Gmina 

Boguchwała i Miejskie Centrum Kultury  
w Boguchwale. Pomysłodawcą i komisa-
rzem plenerów jest prezes Podkarpackiej  
Zachęty, Zasłużony Obywatel Gminy  
Boguchwała Jacek Krzysztof Nowak.

UM

Nalepa wraca do Zgłobnia - relacja
wystawie zdjęć autorstwa pani Ireny 
Gałuszki przedstawiających Tadeusza 
Nalepę podczas koncertu i przyjęcia uro-
dzinowego. Utrwalony przez artystkę 
muzyk, pochłonięty jest grą na gitarze 
lub spogląda na widzów ze swobodnym, 
urzekającym uśmiechem. Otaczające 
zgromadzonych obrazy doskonale kom-
ponowały się z barwnymi opowieściami 
Andrzeja Klee przypominające o tym, jak 
wielkie znaczenie dla 
młodzieży końca lat 
sześćdziesiątych mia-
ło powstanie i pierw-
sze występy zespołu 
Blackout, a później 
Breakout. Formacje 
te, złożone z muzyków 
pochodzących z Rze-
szowa i okolić były dla 
ich rówieśników powo-
dem do dumy i poczu-
cia przynależności do 
światowych nurtów w 
muzyce rozrywkowej.

Projekcja filmu 
„Słuchaj zawsze” stwo-
rzonego w 2012 roku 
przez grupę uczniów 
Szkoły Podstawowej  
w Zgłobniu pod kierun-
kiem nauczycielki histo-
rii Krystyny Miłek, w ra-
mach projektu Cyfrowa 
Szkoła, pomogła przy-
pomnieć najważniejsze 
fakty z życia i kariery 
Tadeusza Nalepy, oraz 
podkreślić jego powią-
zanie ze Zgłobniem jako 
rodzinną miejscowo-
ścią. Zaprezentowane 
zostały także fragmenty 

rzadkich nagrań z kolekcji redaktora An-
drzeja Klee zawierające między innymi 
nietypowe wykonanie słynnej „Rzeki dzie-
ciństwa” czy głos Poli Raksy zapowiadają-
cej zespół „Blackouty”.

Atmosfera spotkania sprzyjała spon-
tanicznej wymianie pomysłów oraz pla-
nom na kolejne, wspólne, muzyczne 
rozważania.

Paulina Piechowicz, fot. UM
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Jedność Niechobrz drugi rok z rzędu 
wywalczyła Pucharu Burmistrza Bogu-
chwały. W tegorocznym turnieju dru-
gie miejsce przypadło Iskrze Zgłobień,  
a trzecie Płomykowi Lutoryż.

Finały rozgrywane na stadionie  
w Zgłobniu rozpoczął mecz o III miejsce, 
w którym spotkały się Reprezentacja 
Zgłobnia i Płomyk Lutoryż. Od począt-
ku obie ekipy ruszył do twardej walki 
i pokazały, że będą chciały zwyciężyć 
za wszelką cenę. Sytuacja zmieniła się 
w 18. minucie, kiedy po zagraniu ręką 
w polu karnym zawodnika z Lutoryża 
arbiter odgwizdał jedenastkę, a wynik 
meczu otworzył Bartosz Worosz. Wynik 
rozstrzygnął się w doliczonym czasie 
gry. Najpierw Worosz nieprzepisowo 
powstrzymywał zawodnika z Lutory-
ża w polu karnym. Odpowiedzialność 
wziął na siebie kapitan Płomyka Adrian 
Powierża i pewnie wykonał jedenastkę. 
W 92. minucie był zatem remis i wyda-
wało się, że starcie zakończy się konkur-

Jedność Niechobrz zdobywcą Pucharu 
Burmistrza Boguchwały 2017

sem rzutów karnych. Płomyk wywalczył 
jednak rzut rożny, a do bramki Zgłobnia 
trafił Wojciech Kowalski.

Drużyny Iskry i Jedności spotkały 
się finale Turnieju o Puchar Burmistrza 
już w zeszłym roku. Iskra rozpoczęła 
odważnie i spróbował wysoko zaatako-
wać rywali, jednak już w 2. minucie Mi-
chał Ostrowski zbyt krótko zagrał do Ma-
teusza Drzała, a golkipera ze Zgłobnia 
uprzedził Jacek Kocurek. Drugą bramkę 
po kontrze zdobył Łukasz Kalandyk. Kil-
ka minut później kolejnego gola strzelił 
Kocurek. W ostatniej akcji pierwszej 
części gry napastnik Jedności strzałem 
po ziemi trafił do siatki, inkasując hat-
-tricka. Pierwsze minuty drugiej połowy 
układały się dobrze dla piłkarzy Iskry, 
którzy próbowali pokonać bramkarza 
Jedności. Gracze Marka Kramarza nie 
pozwalali jednak nawet na najmniejszy 

błąd. Niechobrzanie sprawnie rozgry-
wali piłkę i błyskawicznie kontrowali. 
Ten element wykorzystał Patryk Byjoś, 
który ustalił wynik finałowego meczu.

Turniejowym zmaganiom przyglądali 
się przedstawiciele władz samorządo-
wych, na czele z Burmistrzem Boguchwa-
ły Wiesławem Dronką, który podziękował 
zawodnikom za walkę i wręczył pamiątko-
wy puchar za zwycięstwo kapitanowi Jed-
ności Sebastianowi Kłeczkowi. Puchary 
oraz nagrody otrzymały także trzy pozo-
stałe ekipy biorące udział w finałach.

mecz o I miejsce:  
LKS Iskra Zgłobień - LKS Jedność Nie-
chobrz 0:5

mecz o III miejsce:  
Reprezentacja Zgłobnia - LKS Płomyk 
Lutoryż 1:2

źródło: iskrazglobien.futbolowo.pl, 
fot. UM

Po raz pierwszy od siedmiu lat orga-
nizatorów i zawodników startujących 
w Wyścigu MTB Boguchwała zawiodła 
pogoda. Deszczowa aura nie pozwo-
liła pobić zeszłorocznego rekordu fre-
kwencji, jednak wielu kolarzy nie zre-
zygnowało z udziału, a na linii startu  
w kategoriach dziecięcych ustawiło się 
blisko 70 uczestników. W tak trudnych 
warunkach wszyscy byli zwycięzcami 
i naprawdę mogli być z siebie dumni. 
Zarówno ci najmłodsi, którzy kręcili kół-
ka wokół stadionu Gminnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Niechobrzu, jak  
i ci starsi, którzy rywalizowali na ma-
lowniczych, ale tym razem skąpanych  

Mateusz Rejch obronił tytuł  
w MTB Boguchwała

w błocie trasach na terenie Gminy Bogu-
chwała. Organizatorem VII Wyścigu MTB 
Boguchwała było Stowarzyszenie Spor-
towo-Turystycznego Lubcza.

Na najdłuższym dystansie SENIOR 
stawka startujących bardzo mocno się 
rozciągnęła, bo już po kilku chwilach 
olbrzymie tempo podyktowała gru-
pa uciekająca. Na jej czele przez długi 
okres jechał Rafał Hebisz. W szaleńczy 
pościg za nim rzucił się faworyt gospo-
darzy i zeszłoroczny zwycięzca Mateusz 
Rejch. Długo wydawało się, że kolarz  
z Mirkowa w województwie dolno-
śląskim zostanie zwycięzcą wyścigu. 
Mateusz Rejch rzucił jednak na szalę 
wszystko co najlepsze, wykorzystał do-
brą znajomość trasy i na ostatnim pła-
skim odcinku w końcu „dopadł” rywa-
la, nie odpuszczając już do samej mety.  
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„Wyścig u siebie to zawsze dodatkowa 
presja. Dziś było bardzo trudno, bo staw-
ka startujących wyśmienita. Traciłem do 
rywali na zjazdach, dlatego później mu-
siałem mocniej pracować, ale zwycięstwo 
dało mi radość większą niż zwykle”- pod-
sumowywał zwycięzca VII Wyścigu MTB 
Boguchwała. Doświadczony Rafał Hebisz 
finiszował jako drugi tracąc do Rejcha 47 
sekund. Kolejne miejsca zajęła czołówka 
kolarzy z południowej Polski - Adrian Rze-
szutko z Cannondale Pro Rider Dobosz 
Sport, Krzysztof Łopata z Lary Zębatka 
Team,  Krystian Nawój z teamu Rowero-
miania Sanok, Andrzej Miłek z SST Lub-
cza, Krzysztof Gierczak z PSK Olimpionik 
Przemyśl i Sławomir Dziwisz. 

W tych morderczych warunkach bój 
toczyły także panie. Najszybszą z nich 
była Janina Nawój z teamu Roweromania 
Sanok, która jako 20. minęła linę mety. 
Drugą kobietą na mecie była przedsta-
wicielka teamu Lubcza Alicja Nerc. Zwy-
ciężczynią kategorii M4 została Krystyna 
Miłek, która wraz z mężem otrzymali spe-

cjalne statuetki dla Najszybszej Miesz-
kanki i Najszybszego Mieszkańca z terenu 
Gminy Boguchwała. Statuetki i nagrody 
dla najlepszych kolarzy wyścigu wręczyli 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław 
Kąkol oraz prezes Stowarzyszenia Lubcza 
Jan Fularz.

fot. UM, źródło: www.sstlubcza.com

Jest to kolejny sukces Michała bez 
precedensu na Podkarpaciu, bowiem za-
wodnik klubu Millenium Rzeszów sięgnął 
po ten tytuł już po raz czwarty. Poprzed-
nio trzykrotnie zwyciężał w kategorii 
wagowej 66 kg. Judoka sięgnął po tytuł 
w pięknym stylu zwyciężając po drodze 
wszystkich późniejszych medalistów.  
W pierwszym pojedynku pokonał Se-
bastiana Gwoździa z Czarnych Bytom,  

Michał Bartusik  
Mistrzem Polski w Judo
Pochodzący z Niechobrza judoka Michał Bartusik wywalczył tytuł Mistrza Polski Seniorów 
w kategorii wagowej 73 kg. Zawody odbyły się sobotę w Opolu.

w drugim Bartosza Karasia z Wisły Kra-
ków, w trzecim natomiast wygrał z dużą 
przewagą z Mistrzem Polski z roku ubie-
głego, Wiktorem Mrówczyńskim z AZS 
AWF Katowice. Zwycięską walkę o finał 
stoczył z Arkadiuszem Kisielewiczem  
z Gwardii Wrocław, w finale natomiast nie 
dał żadnych szans Mateuszowi Garbaczo-
wi z UMKS Żak Kielce, wygrywając przed 
czasem przez bardzo efektowny rzut.

Już w następny weekend Michał 
będzie reprezentował Polskę podczas 
Grand Prix w Zagrzebiu. Mistrz Polski 
prowadzi także zajęcia funny-judo dla 
dzieci z klas I-VI. Zajęcia odbywają się  
w szkołach podstawowych w Bogu-
chwale i Niechobrzu. Szczegóły: www.
facebook.com/michalbartusikjudo.

źródło i fot. www.judo-rzeszow.pl 
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 � 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


