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W dni ustawowo wolne od pracy punkt będzie
nieczynny. Telefon kontaktowy do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 882 180 395.

• Obligacje przychodowe szansą na rozwój gospodarczy.......................6
• Budżet Obywatelski 2018 - wyniki ...........................................................7
• Zmiana liczby radnych Rady Miejskiej w Boguchwale..........................7
• Gmina Boguchwała wsparła zakup nowego radiowozu........................8
• Żłobek w Racławówce otwarty....................................................................9
• Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji.........9

Informacje:
• Gmina Boguchwała ponownie w czołówce gmin Podkarpacia.........10
• Wyborco! sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!........................10
• Zmiana organizacji ruchu w Lutoryżu.....................................................10
• Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś........................................11

Kronika:
• Wspólnie powitaliśmy Nowy Rok na Rynku Miejskim.........................12
• 10 lat temu Boguchwała odzyskała prawa miejskie............................12
• Orszak Trzech Króli przeszedł w Boguchwale.......................................13
• 70 lat Chóru „Deo Gloria” ........................................................................13

Edukacja:
• Wybory Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.............14
• Kolejny laur „Perspektyw” dla Liceum w Boguchwale.......................14
• Współpraca szkół ze Zgłobnia i Dusseldorfu.........................................14

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego
w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE
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Relacja z Sesji Rady Miejskiej
XLIX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 28
grudnia 2017 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały
w sprawie:
1. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości
położonych w Boguchwale składające się z działek nr
561/12, 562/22,
2. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości
położonej w Zgłobniu składającej się z działki nr 856/1,
3. Nabycia nieruchomości położonej w Boguchwale składającej się z działki nr 2237/29,
4. Nabycie działki nr 995 w Racławówce,
5. Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
6. Zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2018 roku,
7. Zmiany Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
8. Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla
TBS,
9. Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. „Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR”,
10. Dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego,
11. Podwyższenia kapitału zakładowego TBS,
12. Uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok,
13. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2018
rok,
14. Wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
2017 roku,
15. Zmian w budżecie na 2017 rok,
16. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok,
17. Powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale,
18. Powierzenia przez Gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w zakresie budowy
i modernizacji dróg gminnych,
19. Powierzenia przez Gminę spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
20. Określenia szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym,
21. Przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców na lata 2018-2020,
22. Przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na lata 2017-2020,
23. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,
24. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
25. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,
26. Wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia części so4

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

łectwa Racławówka z gminy Boguchwała i włączenia jej
do miasta Rzeszowa,
27. Uchwalenia regulaminu czystości i porządku w gminie,
28. Ustalenia sposobu i zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
29. Rozpatrzenia skargi,
30. Kierunki działania Burmistrza.
Podczas sesji Rada Miejska przyjęła zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała na lata 20162022. Program jest dokumentem obrazującym podejmowane
inicjatywy inwestycyjne i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Boguchwała. To niezbędny dokument,
który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty
z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej. W styczniu bieżącego roku LPR został pozytywnie zweryfikowany
i Uchwałą nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.
L Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 25 stycznia 2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały
w sprawie:
1. Zmian w budżecie na 2018 rok,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,
3. Trybu udzielania i rozliczania dotacji,
4. Utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym,
5. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie,
6. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7. Zmiany uchwały dot. powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp.
z o.o. w Boguchwale,
8. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego,
9. Zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania
czystości i porządku,
10. Uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym,
11. Uchylenia uchwały dot. zatwierdzenia taryfy opłat za
usługi związane z dostarczeniem wody.
12. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała
Centrum.
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Rekordowy budżet Gminy
Boguchwała
28 grudnia 2017 roku Rada Miejska podjęła najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się
z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji
tematycznych, radni jednogłośnie uchwalili budżet
na rok 2018. Tegoroczny budżet zamknie się rekordowymi w historii gminy kwotami, które po stronie
dochodów i wydatków przekroczą 90 mln zł.
TRANSPORT I DROGI
Najważniejszymi inwestycjami w roku bieżącym będą te
związane z modernizacją infrastruktury transportu publicznego. Ponad 11 mln zł przeznaczymy na realizację projektu
"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego
transportu publicznego na terenie ROF". Na terenie Gminy
Boguchwała uruchomiony zostanie węzeł przesiadkowy przy
stacji PKP w Boguchwale poprzez przebudowę budynku
dworca, dodatkowo przewiduje się przebudowę ul. Kolejowej. Przebudowany zostanie także budynek dworca PKS wraz
z otoczeniem. W ramach projektu powstanie także blisko 4
km chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu
oraz Racławówce. Na kontynuowany program budowy i modernizacji dróg gminnych wydatkujemy 1,7 mln zł, zaplanowano jednak zwiększenie tej kwoty o kolejne 2 mln zł. Dalsze
1,5 mln zł zabezpieczono na budowę zjazdu z krajowej 19 na
teren Wisłoczyska. Jest to wkład własny gminy, a planowany,
całkowity koszt projektu może wynieść 6,1 mln zł. Kwotą 285
tys. zł gmina wesprze inwestycję Powiatu Rzeszowskiego polegającą na budowie 2-kilometrowego odcinka drogi od węzła
S-19 Rzeszów-Południe do drogi powiatowej nr 1408R Niechobrz-Boguchwała.
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
Łącznie 4,8 mln zł zostanie zainwestowanych w zieloną
energię, czyli realizację dwóch projektów ROF, w ramach których instalacje fotowoltaiczne pojawią się w gospodarstwach
domowych z terenu gminy oraz na budynkach użyteczności
publicznej. Ponad 1,1 mln zł wyniosą wydatki związane z wykupem nieruchomości, rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz uzbrajaniem terenów inwestycyjnych. W bieżącym
roku kontynuowany będzie program rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. W latach 20112018 na ten cel przeznaczyliśmy 5,7 mln zł. Dodatkowo Spółka
GOKOM zaplanowała realizacje inwestycji w tej dziedzinie
za 500 tys. zł. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
wyniesie 600 tys. zł. Kluczowymi inwestycjami w zakresie infrastruktury społecznej będzie zakończenie rozbudowy Domu
Ludowego w Mogielnicy. Realizowana jest także przebudowa
dawnego ośrodka zdrowia w Niechobrzu, w którym powstanie

m.in. świetlica wraz z zapleczem socjalnym. Koszt inwestycji
to ponad 1 mln zł. Z budżetu wydatkujemy także fundusze na
modernizacje remiz w Mogielnicy i Nosówce.
KULTURA I SPORT
W ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowany jest projekt, którego celem jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli. Projekt zakłada utworzenie Centrum
także na terenie gminy poprzez przebudowę budynku Ośrodka
Kultury w Niechobrzu oraz zagospodarowanie terenu i zakup
niezbędnego wyposażenia. Koszt utworzenia nowego ośrodka to 1,4 mln zł (środki w 2018 roku 520 tys. zł). Ponadto
w 2018 roku ruszy przebudowa Domu Kultury przy ul. Kolejowej w Boguchwale oraz Domu Ludowego w Zarzeczu. Dodatkowo przeprowadzone zostanie zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zgłobniu. Kolejne działania związane
z kulturą i ochroną dziedzictwa zostaną sfinansowane kwotą blisko 3,8 mln zł. Środki te przeznaczymy na działalność
ośrodków kultury i biblioteki oraz ich filii. Fundusze zostaną
przeznaczone także na prowadzenie świetlic, organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań, a także
funkcjonowanie Uniwersytetu III Wieku „Aktywni Plus”. Podobnie jak w latach ubiegłych gmina udzieli wsparcia parafiom
w Boguchwale i Zgłobniu na renowację zabytkowych świątyń,
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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a za blisko 30 tys. przeprowadzone zostaną remonty i konserwacje
zabytkowych kapliczek. Na rozwój i promocję sportu przeznaczymy
850 tys. zł. Dotacje na szkolenia i udział w rozgrywkach oraz zawodach trafią do stowarzyszeń i klubów sportowych. Za ponad 240 tys.
zł wybudowane zostaną kolejne place zabaw i tereny rekreacji, w tym
te wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
OŚWIATA I POMOC SPOŁECZNA
Funkcjonowanie systemu oświaty to ponad 25 mln zł, z czego
wydatki inwestycyjne wyniosą 2,7 mln zł. Największą planową inwestycją jest rozbudowa kompleksu szkolnego w Kielanówce, na
którą w roku bieżącym przeznaczymy ponad 1 mln zł, a w dalszych
latach kolejne 3 mln zł. Ponadto planowane jest rozpoczęcie pierwszych etapów przebudowy szkół w Mogielnicy i Woli Zgłobieńskiej,
których łączny koszt w 2018 roku wyniesie 1,6 mln zł. Kolejne etapy rozbudowy obu placówek to 4 mln zł. Środki z zakresu pomocy
społecznej przeznaczymy m.in. na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Mogielnicy, Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce, a także na umieszczanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. Ponad 670 tys. zł zostanie przekazanych
w formie zasiłków oraz innych świadczeń rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji materialnej. Ponad 260 tys. zł przeznaczymy na
usługi opiekuńcze, a ponad 140 tys. zł wyniesie program na dożywiania. Dodatkowo w budżecie zabezpieczono środki na projekty
realizowane przez MOPS. Łączny koszt projektów „Rozwój usług
opiekuńczych w Gminie Boguchwała” oraz „Wsparcie dla rodzin
z dziećmi z Gminy Boguchwała” wyniesie 814 tys. zł. Niebagatelna
kwota blisko 21 mln zł trafi do boguchwalskich rodzin w ramach
świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto zabezpieczono środki na
pokrycie kosztów pieczy zastępczej, kontynuację Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” oraz dostawę łączy internetowych do blisko 300 gospodarstw domowych. Ponad 320 tys. zł
przeznaczymy na ochronę zdrowia, czyli realizację gminnych programów profilaktycznych, a także programów szczepień przeciwko
grypie i wirusowi HPV. 
UM
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Obligacje

przychodowe szansą
na rozwój gospodarczy
Obligacje przychodowe to jeden z rodzajów dłużnych papierów wartościowych, będących formą finansowania konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. z zakresu gospodarki komunalnej,
lokalnej energetyki, transportu czy rozwoju przedsiębiorczości. Dług nie jest jednak zabezpieczany przez
własne dochody budżetowe gminy, a przez przychody
z inwestycji, która powstała za pożyczone pieniądze.
Obligacje przychodowe są dużo korzystniejsze dla
kondycji finansowej gminy, gdyż są wyłączone z ogólnego zadłużenia gminy, które ograniczone jest ustawowymi limitami. Są bardziej dostępne i elastyczne
w pozyskaniu i przeznaczeniu. Ich przewagą jest także
szybkość w zdobyciu środków oraz brak konieczności
zapewnienia wkładu własnego.
W 2017 roku Gmina Boguchwała wyemitowała obligacje przychodowe na łączną kwotę 5,9 mln zł. Środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na
sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie strefy
aktywności gospodarczej w Boguchwale”. W ramach
tego zadania gmina nabyła tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Boguchwale o łącznej powierzchni 19,27
ha. Część nabytych powierzchni, po podziale i uzbrojeniu, planuje się oddać w użytkowanie wieczyste, a część
przeznaczyć na sprzedaż. Wyżej wymieniona inwestycja
została częściowo sfinansowane obligacjami przychodowymi. W kolejnym etapie, w latach 2018-2019, planowane są wydatki na uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne i wykonaniu drogi dojazdowej. Wydatki
te są przewidziane do realizacji w ramach projektu pn.
„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
na terenie ROF” z dofinansowaniem w ramach RPO
WP 2014-2020.
Realizacja przychodów na pokrycie roszczeń obligatariuszy będzie pochodzić z przychodów uzyskanych
z tytułu użytkowania wieczystego i sprzedaży części
uzbrojonych terenów. Gmina planuje spłacić wszystkie
zobowiązania należne obligatariuszom do 2028 roku.
Od 2029 roku dochody z tytułu użytkowania wieczystego będą już dochodami własnymi gminy.
Do zadań gminy należy inwestowanie w infrastrukturę techniczną, udostępnianie posiadanych obiektów,
budynków i budowli oraz przygotowanie terenów pod
inwestycje kształtujące rozwój gospodarczy gminy.
Nabycie gruntów, ich uzbrojenie oraz przystosowanie
do nowej, rozwojowej funkcji, jest jedynym rozwiązaniem w kierunku stworzenia oferty dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Gmina Boguchwała postawiła
sobie zatem za cel stworzenie strefy aktywności gospodarczej, z której odnosić będzie korzyści społeczne
i finansowe generowane dzięki tej inwestycji. 
UM
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Mieszkańcy po raz piąty włączyli się w podjęcie decyzji o wydatkach inwestycyjnych gminy.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała
wzięła udział rekordowa liczba
mieszkańców.
W Budżecie Obywatelskim na 2018
rok zadania zostały podzielone na
trzy obszary: „budowa, przebudowa
dróg i chodników”, „budowa, modernizacja oświetlenia” oraz „budowa,
rozbudowa terenów rekreacyjnych”.
Pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych 14 zadań drogowych, 7
zadań w zakresie oświetlenia oraz 10
zadań dotyczących terenów rekreacyjnych.
W głosowaniu wzięło udział 5 235
mieszkańców, o 596 osób więcej niż
w roku ubiegłym. 104 karty nie zostały wypełnione poprawnie. Pozostałe 5 131 ankiet spełniło wymogi
określone w regulaminie Budżetu
Obywatelskiego. Do realizacji zostały rekomendowane te zadania, które
uzyskały największą liczbę punktów
po zsumowaniu punktów uzyskanych
w wyniku poparcia udzielonego przez
mieszkańców oraz punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej

Wojewoda Podkarpacki wydał
zarządzenie, w którym ustalił
liczbę radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów i rad gmin
w województwie podkarpackim
w kadencji 2018-2023.

dokonanej przez Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego. Zespół oceniał zadania m.in. pod względem możliwości
technicznych realizacji zadania, czy
kosztów eksploatacji.
W obszarze „budowa, przebudowa
dróg i chodników” zostaną zrealizowane:
1. Zadanie nr 9 z Niechobrza - Przebudowa drogi gminnej 108185R
poprzez budowę chodnika na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1
w Niechobrzu w kierunku Remizy
OSP
2. Zadanie nr 7 z Lutoryża - Przebudowa fosy odwadniającej wzdłuż
drogi gminnej Babia Góra II
3. Zadanie nr 6 z Lutoryża - Przebudowa dogi i budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Lutoryżu
4. Zadanie nr 10 z Nosówki - Przebudowa drogi z Nosówki do Kielanówki poprzez budowę odcinka
chodnika
W obszarze „budowa, modernizacja
oświetlenia” zostaną zrealizowane:
1. Zadanie nr 6 z Niechobrza - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
w kierunku skrzyżowania z drogą
na Kąty

Zadanie nr 7 z Woli Zgłobieńskiej
- Projekt i budowa oświetlenia
ulicznego na drodze nr 477
3. Zadanie nr 3 z Lutoryża - Projekt
i budowa oświetlenia ulicznego na
drodze nr 108186R
4. Zadanie nr 4 z Mogielnicy - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 1804
W obszarze „budowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych” zostaną zrealizowane:
1. Zadanie nr 1 z Boguchwały Dolnej - Rozbudowa placu zabaw przy
rynku w Boguchwale
2. Zadanie nr 4 z Niechobrza - Budowa parku rekreacyjno-sportowego na działkach za Szkołą Podstawową nr 1 w Niechobrzu
Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem,
Burmistrz Boguchwały zwiększył pulę
środków na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na
2018 rok z planowanych 750 tys. zł
na 860 tys. zł, dzięki czemu dodatkowo zostaną zrealizowane dwa zadania
z obszaru „budowa, przebudowa dróg
i chodników”, które zajęły 5 i 6 miejsce:
5. Zadanie nr 13 z Woli Zgłobieńskiej - Przebudowa odcinków dróg
gminnych nr 414, 415, 402, 403
w Woli Zgłobieńskiej
6. Zadanie nr 8 z Mogielnicy - Przebudowa odcinka drogi nr 1804
w Mogielnicy.
Zadania wybrane w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
Gminy Boguchwała zostały uwzględnione przez Burmistrza Boguchwały
w budżecie gminy na 2018 rok. UM

Zmiana liczby radnych Rady
Miejskiej w Boguchwale

Zmianie uległa liczba radnych
w Gminie Boguchwała. Obecnie w Radzie Miejskiej w Boguchwale zasiada
15 radnych. W nowej kadencji liczba
ta wyniesie 21.
Liczba radnych została ustalona na
podstawie liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na
dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba radnych do Rady Powiatu Rzeszowskiego
(29) oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego (33) nie uległa zmianie.
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Gmina Boguchwała wsparła
zakup nowego radiowozu
45 nowych pojazdów o wartości ponad 3,2 mln zł, przekazano
pod koniec grudnia do komend,
komisariatów i posterunków Policji na Podkarpaciu. Nowy radiowóz Opel Mokka trafił także do
Boguchwały.
To efekt współdziałania władz państwowych i samorządowych. Gmina Boguchwała wspomogła zakup radiowozu
kwotą 20 000 zł. Zakup wsparła także
Gmina Lubenia, która podlega pod boguchwalski komisariat. Pozostałe środki
pochodziły z budżetu państwa, w ramach
Programu Modernizacji Policji na lata
2017-2020.
Uroczyste przekazanie odbyło się na
placu przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch,
przedstawiciele samorządów, w tym Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka,
a także komendanci miejscy i powiatowi.
Pojazdy poświęcił duszpasterz Podkarpackiej Policji i proboszcz Parafii w Kielanówce ks. Marek Buchman.
Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu to kolejny element współpracy
samorządu z Policją. W ubiegłym roku
na rzecz komisariatu zostały przekazane 4
drukarki, a w poprzednich latach z funduszy gminnych zakupiony został alkomat
za kwotę 13 500 zł. Władze samorządowe wsparły także zakończoną w grudniu
2014 roku modernizację boguchwalskiego komisariatu. Środki finansowe w kwocie blisko 230 000 zł zostały przekazane na
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy.
Policja zwiększy liczbę patroli
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nowe narzędzie, mające służyć
głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Za pomocą interaktywnej strony, mieszkańcy mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących
w okolicy. Następnie Policja będzie te
sygnały weryfikować. Jeśli informacje się
potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost
na mapy. Na mapie znajdują się informa8
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cje m.in. o przestępstwach najbardziej
uciążliwych społecznie.
Policjanci Rewiru Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Boguchwale, na
podstawie zdiagnozowanych oczekiwań
społecznych oraz analiz zagrożenia w rejonach służbowych, wytypowali miejsca,
które należy objąć szerszym nadzorem.
Realizacja działań ma na celu zminimalizowanie lub eliminację zjawisk, których
wymiernym efektem będzie zmniejszenie
ilości zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Większe ilości służb patrolowych, służb
Komisariatu Policji w Boguchwale, jak
również patroli Komendy Miejskiej Policji
w Rzeszowie, a w szczególności Wydziału

Ruchu Drogowego, zostaną skierowane:
• Miasto Boguchwała, ul. Suszyckich
w rejonie bloków 17 i 19 – grupowanie
się młodzieży w rejonie bloków w godzinach wieczorowo-nocnych, spożywanie alkoholu i zakłócenia porządku,
• Niechobrz Górny, w szczególności rejon
Szkoły Podstawowej nr 2 - nagminne
przekraczanie dozwolonej prędkości
przez kierujących pojazdami, częste
zdarzenia drogowe,
• Zgłobień, w szczególności rejon Szkoły
Podstawowej - nagminne przekraczanie
dozwolonej prędkości przez kierujących
pojazdami, częste zdarzenia drogowe.
Źródło i fot. www.policja.pl,
KP Boguchwała

UWAGA! Mapa nie służy zgłaszaniu potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
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Żłobek w Racławówce otwarty

29 grudnia w Racławówce odbyło się uroczyste
otwarcie nowego żłobka.
Poświęcenia w obecności władz samorządowych Gminy
Boguchwała - burmistrza Wiesława Dronki i zastępcy burmistrza Ewy Śliwy oraz zaproszonych gości dokonał proboszcz
parafii Racławówka-Zabierzów ks. Józef Opaliński. Jest to już
trzecia tego typu placówka na terenie gminy.
W żłobku o powierzchni ponad 170 m2 znalazło się 26

miejsc dla dzieci. Placówka została wyposażona w nowe meble i sprzęt AGD oraz certyfikowane zabawki. Całkowity koszt
inwestycji, współfinansowanej z „Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH plus
- edycja 2017”, to blisko 559 tys. zł.
Żłobek w Racławówce jest prowadzony przez wyłonioną
w konkursie Akademię Maluszka Słodki Bobasek s. c. Informacje dotyczące rekrutacji do udzielane są pod nr telefonu: 667
305 003, 695 761 799.
UM

Inauguracyjna sesja Miejskiej
Rady Seniorów drugiej kadencji
31 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Boguchwale odbyła się pierwsza sesja
Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji.

Akty powołania na radnych wręczył burmistrz
Wiesław Dronka. W inauguracyjnym posiedzeniu
wzięli udział także zastępca burmistrza Ewa Śliwa
i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Miejska Rada Seniorów została powołana do życia
z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we wrześniu
2014 roku. Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań

i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie
wniosków służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz
seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz
umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach
osób starszych.
W trakcie pierwszej, trzyletniej kadencji Miejska Rada Seniorów spotkała się na 15 sesjach. Rada, w ramach wydzielonych
z budżetu gminy środków, wsparła m.in. organizację spotkań seniorów, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru. W wymienionych
inicjatywach uczestniczyło ponad 3000 osób.
Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezydium Rady.
Przewodniczącym został pan Ryszard Miłek,
a wiceprzewodniczącą pani Genowefa
Bieda.
SKŁAD RADY:
Przewodniczący - Ryszard
Miłek, Wiceprzewodnicząca
- Genowefa Bieda, Członkowie - Marta Błażej, Zofia
Kaszuba, Ewa Pączek, Zofia Rałowska, Aleksandra
Sikora, Władysław Kotowicz,
Józef Tobiasz.

UM
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Gmina Boguchwała ponownie
w czołówce gmin Podkarpacia
Gmina Boguchwała zajęła drugie miejsce w plebiscycie Nowin
„Złota Setka Gmin Podkarpacia
2017”.
W dziesiątej edycji rankingu gminy zostały podzielone na trzy grupy: miejskie,
miejsko-wiejskie i wiejskie. Samorządy
były oceniane na podstawie analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Autor rankingu, Krzysztof Kaszuba, przedstawiciel
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Rzeszowie oraz Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, pod lupę brał również
liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, czy poziom inwestycji. - Nagrody
w tym plebiscycie są wynikiem twardych
danych statystycznych i każdego roku widać w nich jedno: kto jest silny kapitałowo i lokalizacyjnie, zawsze znajduje się
w czołówce - podkreślał Krzysztof Kaszu-

ba. Najlepszą gminą miejsko-wiejską zostało Lesko, a na drugim i trzecim miejscu
eksperci umieścili Boguchwałę i Ustrzyki
Dolne. W ubiegłorocznej edycji nasza
gmina zajęła 3. miejsce.
Uroczysta gala odbyła się w 14 grudnia
2017 roku w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zmiana organizacji
ruchu w Lutoryżu

Przedsiębiorstwo Budowalne STALMOST Sp.
z o.o., wykonawca przebudowy obiektu w km 11,349
linii kolejowej nr 106 (wiadukt kolejowy w Lutoryżu),
w ramach inwestycji PKP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec”, zawiadamia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na drodze gminnej
nr 108190R w Lutoryżu od 24 stycznia 2018 roku.
Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu to 31 marca 2018 roku.
Źródło: Stalmost / Zespół ds. Zarządzania
Infrastrukturą, fot. Google, Stalmost
10
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Statuetkę oraz dyplom odebrał Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka. Laureatom
rankingu gratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.
Kategoria „gmina miejsko-wiejska”:
1.Lesko 2.Boguchwała 3. Ustrzyki Dolne
Fot. UM, nowiny24; szczegóły:
www.nowiny24.pl

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś
w rejestrze wyborców!
Przeprowadzałeś się
lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej
miejscowości na studia
lub do pracy? Zmieniałeś
adres zamieszkania albo
zameldowania? Upewnij
się, że jesteś wpisany do
rejestru wyborców tam,
gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska
nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł
głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest
w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz
mógł oddać głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo
w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie
będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której
mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców. Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na
kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
w serwisach społecznościowych.
Źródło: PKW

INFORMACJE

Przedsiębiorco, załóż
Profil Zaufany już dziś!
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez
wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej - przede wszystkim już teraz powinni to zrobić
przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln
euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 roku po raz pierwszy
muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik
Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda
JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych
przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów
finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony
układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić. Więcej o JPK – TUTAJ.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów
z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć
Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!
Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.
Jak to zrobić?
Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:
1. Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w
tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank
Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na
platformie Envelo.
Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania
konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się
na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
• Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.
• Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie
założenia Profilu Zaufanego.
2. Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.
• Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

•

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego
z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.
• Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego
• Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia
wniosku.
Na stronie www.pz.gov.pl sprawdź, gdzie znajduje się
najbliższy Punkt Potwierdzający. W całej Polsce funkcjonuje
prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe,
inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.
Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.
Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US,
Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
Zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie
o Funduszu Alimentacyjnym,
Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
Dziesiątki innych spraw.
Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Więcej
informacji na stronie www.pz.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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Wspólnie powitaliśmy
Nowy Rok na Rynku Miejskim
Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz goście powitali Nowy 2018 Rok na Rynku Miejskim
w Boguchwale. Oprócz przywitania Nowego Roku
świętowano także 10 rocznicę odzyskania przez
Boguchwałę praw miejskich.
Uczestnicy boguchwalskiego Sylwestra mogli liczyć na świetną zabawę z Mateuszem Mijalem, pełną temperamentu Etną oraz
zespołem Kordian. O północy Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol
złożyli wszystkim mieszkańcom noworoczne życzenia, a dla
każdego dorosłego uczestnika została przygotowana symboliczna lampka szampana.
Sylwestrową zabawę zakończył pokaz sztucznych ogni oraz
zabawa z DJ-em. W trakcie imprezy można było skosztować
ciepłych dań przygotowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia
Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija.
Burmistrz Boguchwały oraz Dyrektor Miejskiego Centrum
Kultury w Boguchwale pragną podziękować Stowarzyszeniu
Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija, Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Boguchwale, Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrzu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce,
PKS Rzeszów, Policji i służbom ratunkowym, Stowarzyszeniu
Emerytów i Rencistów Aktywny Senior Gminy Boguchwała oraz
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Sylwestra
w Boguchwale.
Dziękiujemy także patronom medialnym: TVP3 Rzeszów, Radio Wawa, Radio Via, Gazecie Codziennej Nowiny oraz portalowi
nowiny24.pl.
Źródło, fot. UM

10 lat temu Boguchwała
odzyskała prawa miejskie

1 stycznia 2008 roku, po 236 latach, Boguchwała odzyskała prawa miejskie.
Boguchwała prawa miejskie posiadała już
w latach 1728-1772. W połowie XVII wieku wieś Piotraszówkę przejęli Ustrzyccy, po
nich Urbańscy, a następnie Lubomirscy. Teodor Lubomirski, po śmierci starszego brata
Franciszka, otrzymał w 1721 roku rozlegle
dobra łańcuckie, a drogą kupna stopniowo nabył duży kompleks dóbr z ośrodkiem
w Piotraszówce (1724 rok), gdzie zaplanował
utworzenie kolejnego gniazda rodowego.
Według przekazów w życiu magnata dosyć nieoczekiwanie nastąpiła zdecydowana
zmiana, w ramach której książę wybudował
12
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trzy świątynie. Dzięki temu powstały kościoły w Zabierzowie i Zgłobniu, a ostatni w Piotraszówce. Kończąc budowę fundator padł
na kolana i z wielką ulgą i radością wypowiedział słowa: „Bogu dzięki”. Postawa Lubomirskiego bardzo wzruszyła jej mieszkańców. Od tej pory Piotraszówkę coraz
częściej nazywano „Bożachwała”.
Nazwa Boguchwała została urzędowo
nadana i zatwierdzona przez króla Augusta II Mocnego w 1728 roku. Władca
ten nadał Boguchwale prawa miejskie
IV kategorii wraz z możliwością organizowania jarmarków. Książę Lubomirski
z posiadanych majętności, w skład których
wchodziła Boguchwała, Lutoryż, Zgłobień,
Błędowa, Nosówka, Wola Zgłobieńska,
starał się z nich uczynić organizm konkurencyjny dla Rzeszowa. Z jego inicjatywy w latach 1725-1729 na bazie murów
stojącego ówcześnie dworu wybudowano
okazały pałac wzorowany na rezydencji
wilanowskiej oraz nowy rokokowy kościół
i plebanię. Po śmierci Teodora w 1745
roku majątek odziedziczył jego syn Kasper, który w 1763 roku sprzedał Boguchwałę generałowi wojsk koronnych Pawłowi Starzyńskiemu. Niestety,
w ramach I rozbioru Polski w 1772 roku,
władze austriackie królewską decyzję unie-

ważniły, odbierając Boguchwale prawa
miejskie.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 roku, 1 stycznia
2008 roku Boguchwała na nowo uzyskała prawa miejskie, stając się 892 miastem
na mapie Polski. Warunkiem uzyskania praw miejskich było zamieszkiwanie
miejscowości przez co najmniej 3 000
mieszkańców. Ponadto 2/3 mieszkańców
przyszłego miasta musiało pracować poza
rolnictwem, a miejscowość musiała mieć
charakter miejsko-usługowy. Boguchwała spełniła te warunki z naddatkiem
- cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazywały jej miejski charakter, była zamieszkiwana przez 5535 osób, z czego 90%
utrzymywała się z działalności pozarolniczej. Dodatkowo mieszkańcy zarówno
Boguchwały, jak i gminy w przeprowadzonych konsultacjach opowiedzieli się za nadaniem Boguchwale statusu miasta.
W bieżącym roku zaplanowano wiele
wydarzeń związanych z obchodami 10-lecia odzyskania praw miejskich na czele
z Dniami Boguchwały 2018. Zaplanowano także wydarzenia kulturalne, sportowe
i edukacyjne. Więcej informacji już wkrótce na stronie internetowej www.boguchwala.pl.UM

KRONIKA
6 stycznia obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji
znaną jako Święto Trzech Króli. Od 8
lat na ulicach polskich miast organizowane są Orszaki Trzech Króli. W tym
roku orszaki przeszły ulicami ponad
600 miejscowości, w tym w Boguchwale.
Organizowany przez Miejskie Centrum Kultury i Parafię św. Stanisława
orszak rozpoczął się na parkingu przy
kościele w Boguchwale. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz samorządowych na czele
z Burmistrzem Boguchwały Wiesławem
Dronką, zastępcą burmistrza Ewą Śliwa
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
Wiesławem Kąkolem, wyposażeni w orszakowe korony i śpiewniki, po przejściu
przez teren zespołu pałacowo-parkowego, wspólne kolędowanie zakończyli
w Rynku Miejskim.
W hali wystawienniczej odbył się
koncert kolęd w wykonaniu uczestni-

Orszak Trzech Króli
przeszedł w Boguchwale

ków warsztatów muzycznych Miejskiego
Centrum Kultury w Boguchwale, zespołu Buen Camino z Boguchwały, zespołu

Projekt Kolęda z Boguchwały oraz Zespołu Pieśni i Tańca LUBENKA z Lubeni.

Źródło, fot. UM

70 lat Chóru „Deo Gloria”
Działający przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale Chór
„Deo Gloria” w niedzielę 14
stycznia świętował 70-lecie działalności artystycznej.
Chór „Deo Gloria” z Boguchwały powstał w okresie międzywojennym (lata
trzydzieste XX wieku). Po drugiej wojnie
światowej staraniem księdza Stefana Pelca
chór został reaktywowany. Chór występuje podczas obchodów świąt państwowych
z repertuarem pieśni patriotycznych oraz
z pieśniami sakralnymi podczas uroczystości kościelnych na terenie gminy, województwa i kraju, a także za granicą - we
Lwowie, Krzemieńcu na Ukrainie, Ołomuńcu w Czechach, czy Kiten w Bułgarii.
Obecny skład chóru reprezentuje już trzecie pokolenie. Dyrygentem od 1990 roku
jest Mieczysław Biały.
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza
święta w kościele parafialnym w Boguchwale. Następnie, w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, odbył się
koncert, gdzie oprócz jubilatów zaprezentowały się zaprzyjaźnione chóry „Gaudium” z Mogielnicy, „Risoluto” ze Zgłobnia i „Benedictus” z Czudca. Wieczór
obfitował w piękne i wzruszające chwile,
byli i obecni chórzyści wspominali czasy powstania zespołu, jego występy oraz
sukcesy. Gratulacjom i życzeniom nie było
końca. Wraz z chórzystami, ich najbliższymi oraz melomanami, jubileusz świętowali

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, zastępcy burmistrza Ewa Śliwa i Jerzy
Opaliński, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Boguchwale Wiesław Kąkol oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota. Mieczysław
Biały otrzymał z rąk burmistrza Wiesława
Dronki gratulacje, życzenia oraz pamiątkowy dyplom. Uhonorowany został także
najstarszy chórzysta Władysław Ziemba.
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Wybory Patrona Szkoły w Woli Zgłobieńskiej
26 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej odbyły się wybory Patrona szkoły. W głosowaniu brali
udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice,
absolwenci oraz mieszkańcy miejscowości.
Głosy oddawano na jednego spośród pięciu kandydatów wyłonionych według ustalonej procedury zawartej w regulaminie wyborów. Kandydatami byli: Janusz Korczak, Adam Mickiewicz, ks. Jerzy
Popiełuszko, Maria Skłodowska-Curie, Stanisław Wyspiański. Wybory poprzedzone zostały działaniami zespołu koordynującego do
spraw nadania imienia szkole w składzie: Elżbieta Plęs - przewodnicząca, Bogdan Dziedzic - zastępca, Beata Fornal, Anna Lewczak,
który opracował plan, regulamin oraz czuwał nad realizacją podjętych zamierzeń. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą syl-

Kolejny laur
„Perspektyw”

wetek poszczególnych kandydatów. Włączyli się w nią uczniowie,
nauczyciele, rodzice przygotowując prezentację życiorysu, dorobku
i twórczości postaci. Powołana przez dyrektora szkoły Jana Fularza
komisja wyborcza: siostra Ewa Bielecka, Renata Pietrucha - nauczyciele szkoły, Edyta Toś - przewodnicząca Rady Rodziców, Katarzyna
Oparowska, Marcel Worosz - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dbała o prawidłowy przebieg głosowania.
Po zakończeniu wyborów zespół koordynujący, który pełnił
funkcję komisji skrutacyjnej, dokonał podliczenia głosów i ogłosił
wyniki. Kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej został Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski dziękują wszystkim za zaangażowanie i udział w wyborach.
Źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska

Współpraca szkół

ze Zgłobnia i Dusseldorfu

dla Liceum
w Boguchwale

Uczniowie klas 5,6 oraz 7 Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu mają wyjątkową
okazję zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z Niemiec.

Fundacja edukacyjna „Perspektywy” już po raz dwudziesty przygotowała ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych - Perspektywy 2018.

Od początku grudnia 2017 roku wymieniają listy
z uczniami Rueckert Gymnasium w Dusseldrofie - międzynarodowej szkoły, do której uczęszczają dzieci z aż 74 krajów.
Każdy uczeń zgłobieńskiej szkoły ma swojego „przyjaciela korespondencyjnego”, z którym wymienia listy napisane w języku angielskim. Dzieci już sporo dowiedziały się o pochodzeniu, hobby i rodzinach swoich kolegów i koleżanek z Niemiec, Francji, Ukrainy, Turcji, Iranu, Albanii,
Syrii, Rosji i wielu innych krajów. Zarówno uczniowie ze Zgłobnia, jak
i uczniowie z Dusseldorfu z niecierpliwością czekają, a także z przyjemnością odpisują na listy - to dla nich nie tylko lekcja angielskiego,
ale także możliwość zaznajomienia się z innymi kulturami.
Życzymy ciekawej korespondencji i treningu językowego, a także
udanych znajomości, które będą trwały latami!
Źródło: SP Zgłobień

Tym razem ocenie poddano 2195 liceów ogólnokształcących.
Spośród nich wyłoniono 500 najlepszych.
Zasady Rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli
uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale zostało
w jubileuszowym dwudziestym rankingu sklasyfikowane na osiemnastej pozycji w województwie podkarpackim. W odniesieniu do
liceów rzeszowskich, LOB ustępuje tylko czterem szkołom.
O pozycji boguchwalskiej szkoły w Ogólnopolskim Rankingu
Liceów 2018 zadecydowały maturalne wyniki uzyskane z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach, w tym międzynarodowych. Procentowo największy udział
w określeniu pozycji szkoły w rankingu mają wyniki uzyskiwane
z przedmiotów rozszerzonych wybieranych samodzielnie przez
uczniów.
Laur 2018, jest już trzecim tego typu wyróżnieniem przyznanym Liceum w Boguchwale, potwierdza on godną zaufania jakość
kształcenia na jaką mogą liczyć wszyscy uczniowie.

Źródło: LOB
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Dzień Babci i Dziadka
W Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu przywiązuje się wielką wagę do
rozwijania i umacniania więzi rodzinnej.
W cel ten wpisała się uroczystość organizowana z okazji Dnia Babci i Dziadka,
która od kilkunastu już lat zakorzeniła
się w tradycji szkoły, a w tym roku odbyła się 24 stycznia. Przybyło na nią liczne grono seniorów z całej wsi, a nawet
babcie i dziadkowie, którzy mieszkają
w innych miejscowościach. Na atrakcyjny
program artystyczny złożyły się piosenki, tańce i wiersze. Wnuczęta dziękowały
swoim ukochanym babciom i dziadkom
za najpiękniejsze chwile dzieciństwa,
troskliwość, opiekuńczość i wielkie serce. Całość programu artystycznego zakończyło wyśpiewane przez wszystkie
dzieci „Sto Lat”. Słowa te wywołały wzruszenie i łzy w oczach szanownych gości.
Po występach zaproszono ich na wspólne
spotkanie przy herbatce i ciasteczkach.
Dziadkowie nie kryli swego zadowolenia
i szczęścia.
Na stałe w kalendarz uroczystości
przedszkolnych Dzień Babci i Dziadka
wpisał się w Przedszkolu Publicznym
w Boguchwale. Dziadkowie to niezastąpiony skarb dla wnuków bo oni czynią
dzieciństwo udanym i szczęśliwym. To
oni swoją mądrością, doświadczeniem
i cierpliwością wspierają w wychowaniu
swoje wnuki. Dlatego w podzięce za ich
wielką miłość w dniach 25 i 26 stycznia
odbyły się uroczyste spotkania. Dyrektor
Renata Traciak wraz z wychowawczyniami witała ciepłymi słowami szanownych
gości, dziękując za wsparciu w wychowaniu wnucząt oraz składając im serdeczne
życzenia. Zaproszeni seniorzy ze wzru-

szeniem podziwiali występy najmłodszych. Wnukowie mogli zaprezentować
swoje umiejętności podczas występu
teatralnego „Kopciuszek”, Jasełek, występów w składance tańców ludowych,
wierszy i piosenek. Wnukowie zabrali
również swoich dziadków w sentymen-

talną podróż po Europie oraz dyskotekę
lat 70- tych. Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami.
Dopełnieniem uroczystości były słodkie
poczęstunki przygotowanym przez rodziców oraz wspólne tańce i zabawy.

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Poetycka biesiada w Racławówce

Kalendarz
wydarzeń

kulturalnych
Marzec:
•
•

•

•
•

10 marca (sobota) Boguchwała - Gminny Dzień
Kobiet (MCK/UM)
21 marca (środa) „Egzotyka Azji...” – spotkanie Klubu
Podróżnika UAP, ilustrowane wspomnieniami Grażyny
Szczygielskiej z podróży do
Korei Północnej, Wietnamu
i Sri Lanki, godz. 16.00 (GBP)
23 marca (piątek) Niechobrz
- Gminna droga krzyżowa
(LOK Razem/Parafia Niechobrz)
25 marca (niedziela) Boguchwała - Jarmark wielkanocny (MCK/GBP)
25 marca (niedziela) Niechobrz - Misterium (LOK
Razem/Parafia Niechobrz)

Gminne Obchody
Dnia Kobiet
10 marca 2018 r. godz. 16:00
Sala Widowiskowa MCK
w Boguchwale
ilość miejsc ograniczona
zaproszenia do odbioru
w ośrodkach kultury

„Zatrzymaj nieuchwytną chwilę. Stań oko w oko ze szczęściem
Między myślą a słowem - znajdź czas dla siebie”
8 grudnia z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej - filii w Racławówce, odbyło się
niezwykłe spotkanie poetyckie. Swoją poezję
prezentowała Celina Depa - mieszkanka Racławówki.
Poetka zadebiutowała już w lipcu 2001
roku na łamach Wiadomości Boguchwalskich.
Wiersze Celiny Depy dotykają codzienności,
zatrzymują chwile warte uwagi. Liryka refleksyjna przeważa w pięciu tomikach a najnowszy z nich, który poetka zatytułowała „Filiżanka doświadczeń” posiada przepiękne grafiki,
które wykonała pod wpływem przeczytanych
wierszy jej synowa Justyna Bartoń Depa. Można było równocześnie podziwiać wystawę grafiki Justyny.
Poetka opowiadała o swojej twórczości,
o tym kiedy odkryła u siebie talent poetycki,
przeczytała kilka swoich wierszy, między innymi wiersz napisany na okoliczność śmierci
naszego Wielkiego Papieża - Jana Pawła II.
Poezję Celiny przepięknie wyśpiewał rzeszowski bard - Wojciech Miśków-Vart, który sam
napisał muzykę do jej utworów. Prawdziwą
niespodzianką była amatorska „energetyczna
kapela”, która umilała czas wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.
Wśród licznie zgromadzonych gości swoją
obecności zaszczycili przedstawiciele władz
samorządowych - zastępca burmistrza Ewa
Śliwa i zastępca burmistrza Jerzy Opaliński
oraz dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury
„Wspólnota” Małgorzata Kot, przedstawiciele ZLP-o Rzeszów: Adam Decowski, Marta
Świderska- Pelinko - poetka, pisarka, tłumaczka, Nina Ataman-Gąsiewicz, Zdzisława
Górska, Jerzy Stefan Nawrocki oraz słowacki
poeta, prozaik i tłumacz Radovan Brenkus.
Na spotkanie przybyła także dyrektor szkoły
z Nowego Borku Agnieszka Pietrucha oraz

bibliotekarka i nauczyciel plastyki Ewa Gawińska. Obecna była również radna miasta
Rzeszowa Danuta Solarz oraz przewodniczący
Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność”
Rzeszowski Zakład Energetyczny - Edmund
Myszka, koleżanki i koledzy Celiny z pracy, ze
szkoły, jak również sąsiedzi i znajomi.
Gości powitał Damian Drąg - dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,
który podziękował poetce za zorganizowanie
tak sympatycznej uroczystości, autorce grafik
Justynie Bartoń-Depie oraz Wojciechowi Miśków, który śpiewał utwory Celiny - wręczając każdemu z nich upominki - wydawnictwa
GBP w Boguchwale. Poetycka biesiada w niezwykle sympatycznej atmosferze, przy dobrej
kawie lub herbacie oraz słodkim co nieco,
trwała a poetka dosłownie utonęła „śród kwiatów powodzi”.Na koniec można było zakupić
tomiki poezji oraz otrzymać autograf i wpisać
się do pamiątkowej Kroniki poetki.
Dyrekcja oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale wyrażają serdeczne podziękowanie pani Celince za wspaniałe spotkanie! 
Halina Kuleta

Spektakl „Józef Błogosławiony” na inauguracji VIII semestru
Uniwersytetu Aktywni Plus w Boguchwale
Dzięki wsparciu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim,
w poniedziałek 5 lutego w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale został zainaugurowany już VIII semestr boguchwalskiego Uniwersytetu Aktywni Plus.
Spektakl „Józef Błogosławiony” został z tej
okazji wystawiony dla mieszkańców miasta
i gminy pod patronatem burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki i Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przez Teatr Scena Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Widowisko oparte na książce księdza Jana
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Krawca, opowiadające o życiu, działalności
i męczeńskiej śmierci w obozie Auschwitz
księdza Józefa Kowalskiego, stworzyli: reżyser
i autor scenografii Janusz Pokrywka, reżyser
ruchu Bernadetta Wojtuń – Sikora, oraz asystent reżysera Joanna Sitarz. Na scenie wystąpili: Anna Demczuk, Jolanta Nord, Karolina
Patruś, Joanna Sitarz, Paulina Zając, Czesław
Drąg, Rafał Jedynak, Jan Wolski, Wojciech
Wota i Radosław Wyskiel. Wydarzenie zgromadziło liczną widownię, zaabsorbowało uwagę widzów i zebrało wiele pozytywnych komentarzy. 
Źródło GBP, fot. UM
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Hej kolęda, kolędą!
W piątek 12 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej rozbrzmiewały kolędy i pastorałki śpiewane przez
zgromadzonych na uroczystym III Konkursie „Rodzinne Kolędowanie”.
W świątecznie udekorowanej sali
gimnastycznej przybyłych uczestników
konkursu, zaproszonych gości i uczniów
wraz z rodzinami powitał dyrektor szkoły
Jan Fularz. Prezentacje przygotowanych

utworów oceniała Komisja Konkursowa
w składzie: siostra Ewa Bielecka OV, Małgorzata Kot - dyrektor Lokalnego Ośrodka
Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, Renata
Pietrucha - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Piotr Kobyłecki - przedstawiciel Rady Rodziców.
Po wysłuchaniu wszystkich wokalistów
komisja postanowiła przyznać nagrody:

I miejsce - Karolina Borek, Klaudia Borek
II miejsce - Aniela Być, Maja Kurc, Katarzyna Być III miejsce - Julia Kicińska, Julia
Wójcik
Laureaci otrzymali nagrody, a każdy
uczestnik konkursu pamiątkowy dyplom
i słodki upominek. Wieczór upłynął w radosnej, świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd i pastorałek śpiewanych, zarówno przez rodzinne zespoły, jak i wszystkich
obecnych na uroczystości. Dodatkową
atrakcją rodzinnego kolędowania był występ instrumentalistów ze Stowarzyszenia
Sportowo-Turystycznego „Lubcza”.
Koordynatorami konkursu były Elżbieta Plęs i siostra Ewa Bielecka OV. Patronat
medialny sprawowało „Via” Katolickie Radio Rzeszów.

Źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy zorganizowany został
środowiskowy wieczór kolęd pt. „Mogielnickie kolędowanie po raz trzeci”.
W wieczornym koncercie kolęd, w którym udział wzięli zastępca burmistrza
Ewa Śliwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol oraz ks. proboszcz
Stanisław Zimny, a także rekordowo liczna
zgromadzona publiczność wystąpili: nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie
kl. I-III, rodzice i dzieci z kl. V, przedstawiciele LKS Grom Mogielnica z sekcją

młodzieżową, Koło Gospodyń Wiejskich,
schola dziecięca „Promyczki Boże”, Chór
„Gaudium” wspomagany przez Chór „Deo

Gloria”, Ochotnicza Straż Pożarna w Mogielnicy, młodzieżowy zespół muzyczny
„Mimo wszystko” oraz Orkiestra Dęta
z Mogielnicy.
Organizatorzy spotkania pragną podziękować wszystkim występującym oraz
obecnym na wieczorze kolęd za przyjęcie
zaproszenia oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery wspólnej kolędy, a także Radzie Rodziców szkoły za wszelką okazaną
pomoc przy organizacji imprezy i przygotowanie poczęstunku.

Źródło: SP Mogielnica, fot. UM

14 stycznia mieszkańcy Kielanówki
licznie zebrali się na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół, by po raz kolejny obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów.
Najpierw wystąpiły przedszkolaki: pięciolatki i sześciolatki. Pod kierunkiem
Katarzyny Betlei zaprezentowały układ
muzyczno-ruchowy pt. „Oczekiwanie”.
Następnie uczniowie z kółka teatralnego pokazali inscenizację „1:0 dla Nieba”
w połączeniu z tradycyjnymi jasełkami.
Przedstawienie wzbogacone o elementy

radosnego humoru niosło moralne przesłanie o potrzebie miłości, dzielenia się
dobrem, okazywania bliźnieniu szacunku
i życzliwości. Ten spektakl wyreżyserowała Bogumiła Żyracka. Całość została urozmaicona kolędami i pastorałkami, które
zaśpiewały dziewczęta z klasy IV, V i VI
przygotowane przez Annę Polak. Na gitarze akompaniował Sebastian Bełz. Piękną
scenografię stworzyła Bożena Tereszkiewicz oraz Franciszek Kloc. Po spektaklu
wszyscy aktorzy zostali nagrodzeni przez
publiczność gromkimi brawami.

K. Bać

W Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu na wspólnym kolędowaniu zebrali się uczniowie, rodzice, dziadkowie i wszyscy
miłośnicy polskich tradycji kolędowych.
Po obejrzeniu jasełek, których akcja
toczyła się we współczesnym polskim
domu, rozpoczęli śpiew. Kolędującym

akompaniował zespół muzyczny w składzie: Urszula i Andrzej Mozgałowie z córką Marysią - uczennicą szkoły, Mateusz
Wilk oraz Sebastian Martoń - absolwent
szkoły w Lutoryżu.
Wspólny śpiew łączy, a dźwięki kolęd
i kolorowe światełka choinek, zaczarowały wszystkich tak, że nie chciało się wracać do domu - podkreślali uczestnicy.
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Za nami III Ogólnopolski Turniej Bokserski
o Puchar Burmistrza Boguchwały
W sobotę 20 stycznia rozegrany został III Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Boguchwały. W hali wystawienniczej Rynku Miejskiego kibice boksu obejrzeli 32 walki.
W ringu zaprezentowali się zawodnicy z 21 klubów z Polski
- Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Śląska oraz mocna
grupa ze Słowacji. Honorowym gościem Turnieju był dwukrotny
medalista olimpijski Marian Kasprzyk. Podobnie jak i przed rokiem bokserskie zmagania były transmitowane „na żywo” przez
portal www.bokser.org. Pojedynki komentował ekspert i sędzia
boksu zawodowego Włodzimierz Kromka.
Walki odbyły się we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. Ponownie najlepszą zawodniczką uznano Natalię Niedobylską z Gwarka Łęczna. Zespół z Łęcznej zwyciężył także
w klasyfikacji drużynowej Turnieju. Wybrano także najlepszego
zawodnika ze Słowacji Lukasa Jalca. To już drugi tytuł boksera Miko Fit Box. Wśród kadetów najlepszym uznano Stefana
Vrabela, a juniorów Dominika Harwankowskiego. Tytuł najlepszego seniora wywalczył zawodnik Wisłoka Rzeszów Mateusz
Rudnicki. Pamiątkowe puchary wręczyli zastępca burmistrza
Ewa Śliwa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Pamiątkowy dyplom od Podkarpackiego Okręgowego Związku
Bokserskiego, za wkład w rozwój boksu olimpijskiego, otrzymał
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka.
Organizatorami Turnieju byli: Gmina Boguchwała, Uczniowski Klub Sportowy „Gimnasion” w Boguchwale, Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski, Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Gazeta Codzienna Nowiny,
portal nowiny24, TVP3 Rzeszów oraz Polskie Radio Rzeszów,
portal bokser.org.
Wyniki dostępne na stronie www.boguchwala.pl.
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