Zmiana organizacji ruchu dworca
autobusowego w Boguchwale
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Firma Budowlano-Handlowa Rak Sp. Jawna, wykonawca zadania
pn. Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój
gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie
ROF”, zawiadamia o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu
dworca autobusowego zlokalizowanego przy ul. Suszyckich 7 w Boguchwale od 20 marca 2018 roku. Przewidywany termin przywrócenia
istniejącej organizacji ruchu to 31 października 2018 roku.
Miejsce zatrzymywania i postoju autobusów komunikacji zbiorowej,
z uwagi na prowadzone roboty budowlane, zostało przeniesione na parking oznaczony na załączniku graficznym kolorem żółtym.
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Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów,
która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji PIT.
Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury ekspertów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach handlowych.
Roczne PIT-y za 2017 rok można składać do 30 kwietnia 2018 roku.
Szybki PIT, organizowany już jedenasty raz, jak zawsze obejmie
całą Polskę. Dla podatników przygotowano wiele ułatwień, które pomogą im złożyć roczny PIT. Będą to, jak co roku, m.in. wydłużone
godziny pracy i dyżury telefoniczne ekspertów, a także punkty rozliczeń w galeriach handlowych.
W dniach 6-7 kwietnia 2018 roku w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będą czynne
punkty rozliczeń PIT. Dzięki nim każdy podatnik w przerwie między zakupami będzie mógł wysłać swój PIT przez internet. Drugi
Urząd Skarbowy w Rzeszowie organizuje punkt rozliczeń w Galerii
„Nowy Świat” w godzinach 12:00-20:00.
Takie same specjalne stanowiska komputerowe dla osób wysyłających elektronicznie PIT będą działać w urzędach skarbowych
przez cały okres rozliczeniowy. Szczegóły: www.szybkipit.pl
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Relacja z sesji Rady Miejskiej
LI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
odbyła się 22 grudnia 2018 roku. W trakcie
posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu na 2018 rok,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3. Określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i
rozkładania na raty należności pieniężnych,
4. Podziału gminy Boguchwała na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym,
5. Określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
6. Zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
7. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 1394/2 położonej w Zgłobniu,
8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości

oznaczonych jako działki nr 119/4, 119/6
położonych w Nosówce,
9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomość
oznaczoną jako działka nr 995/2 położoną w
Racławówce,
10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomość
oznaczoną jako działka nr 1220/1 położoną
w Lutoryżu,
11. Zamiany nieruchomości oznaczonej
jako działki nr 845/7, nr 841/2 za działkę
nr 798/3 położonych w Niechobrzu,
12. Zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy
Boguchwała przez osoby prawne i osoby
fizyczne oraz trybu przeprowadzania kon-

troli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
13. Wyrażenia zgody na udzielanie dotacji
dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż
określona w ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych.
14. Zbycia trzech lokali mieszkalnych,
15. Wyboru przedstawiciela do Związku Gmin
Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
Ponadto podczas sesji przedstawiono
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
w 2017 roku. Sprawozdania zaprezentowali Komendant Komisariatu Policji
w Boguchwale Dariusz Woźny, Komendant
Gminny ZOSP RP Mariusz Gajdek oraz
Komendant Straży Miejskiej Mirosław Korczyński.

Bezpieczeństwo publiczne w 2017 roku
Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia i rozwoju społeczności lokalnej. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy podsumowała
Straż Miejska, Policja oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
W ramach LI Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale sprawozdania za 2017 rok zaprezentowali Komendant Komisariatu Policji w Boguchwale Dariusz Woźny, Komendant
Gminny ZOSP RP Mariusz Gajdek oraz Komendant Straży Miejskiej Mirosław Korczyński.
Policja
Komisariat Policji w Boguchwale swoim zasięgiem obejmuje
teren Gminy Boguchwała oraz Gminy Lubenia. W strukturze jednostki służbę pełni 20 policjantów. Na przestrzeni 2017 roku spadła liczba wykroczeń przeciwko mieniu, wzrosła natomiast liczba
wypadków drogowych oraz postępowań związanych z przemocą
w rodzinie. Policjanci nałożyli 230 mandatów, a w 407 przypadkach zastosowali pouczenia. Zwiększyła się ilość spotkań z mieszkańcami, których liczba wyniosła ponad 100.
Na bezpieczeństwo na terenie gminy, oprócz stanu kadrowego
komisariatu, wpływa również sprzęt, którym dysponują policjanci. Pod koniec ubiegłego roku boguchwalscy policjanci otrzymali
nowy radiowóz. Kwotą 20 000 zł zakup wspomogła Gmina Boguchwała. Wsparcie udzieliła także Gmina Lubenia, a pozostałe
środki pochodziły z budżetu państwa, w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020. W ubiegłych latach na rzecz
komisariatu zostały przekazane 4 drukarki oraz 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.
Ochotnicze Straż Pożarne
Dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Boguchwała łącznie skupia 492 członków zwyczajnych, w tym 44 kobiety, 15 członków wspierających,
33 członków honorowych i 63 członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Przeszkolenie posiada 236 strażaków ratowników,
4

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

w tym 174 ratowników Jednostek Operacyjno-Technicznych. Jednostki OSP na swoim wyposażeniu posiadają 18 samochodów ratowniczo-gaśniczych w tym 2 ciężkie, 7 średnich, 9 lekkich oraz
2 przyczepy. W 2017 roku samorząd przeznaczył ponad 295 000 zł
na bieżącą działalność jednostek oraz zakup wyposażenia. Dzięki środkom budżetowym gminy, wkładom własnym jednostek,
funduszom sołeckim oraz dotacjom, strażacy z każdej jednostki
otrzymali nowy sprzęt.
W porównaniu z rokiem 2016, w ubiegłym roku zanotowano
wzrost niebezpiecznych zdarzeń. Strażacy ochotnicy 47-krotnie
wyjeżdżali do pożarów oraz 116 razy do miejscowych zagrożeń,
m.in. wypadków drogowych. Strażacy OSP włączali się także
w organizację uroczystości państwowych i kościelnych, zabezpieczali wydarzenia kulturalno-sportowe. Przeprowadzono także
cztery ćwiczebne ewakuacje szkół.
Straż Miejska
Straż Miejska w Boguchwale koncentrowała się na różnorodnych działaniach prewencyjnych. Łącznie w 2017 roku przeprowadzono kontrole ponad 560 nieruchomości oraz 220 miejsc
zagrożonych - terenów placówek oświatowych, domów kultury,
przystanków. Straż wystosowała 209 pisemnych poleceń dotyczących m.in. wywozu nieczystości, przyłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej, utrzymania porządku lub zajęcia pasa drogowego.
Podobnie jak w latach ubiegłych Straż brala udział we wspólnych
patrolach z Policją. Sprawcom wykroczeń wystawiono 778 pouczeń.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Zgłoś projekt
do Strategii Rozwoju
Gminy Boguchwała
Szanowni Mieszkańcy Gminy Boguchwała,
Trwają prace mające na celu opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023. Strategia to szansa na realizację konkretnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i samorząd. Ponadto będzie stanowić formalną podstawę do poszukiwania
i ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł mogących wesprzeć realizację wytyczonych celów, czyli wysokiej jakości życia mieszkańców, atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorczości i spójności
społecznej.
To stworzenie obecnym i przyszłym mieszkańcom gminy warunków dobrego życia, które będą sprzyjać integracji społecznej i poczuciu lokalnej tożsamości. To także kreowanie atrakcyjnych warunków inwestowania i wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie korzystnego klimatu dla osiedlania na terenie gminy w warunkach czystego środowiska.
Jednym z kluczowych etapów budowania Strategii jest dialog służący wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju naszej gminy. Dlatego zapraszam wszystkich mieszkańców do dyskusji i dzielenia się opiniami, uwagami
i potrzebami.

Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka
Czym jest Strategia?
Strategia jest dokumentem, który
zawiera zasady i sposoby zarządzania
rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym określając działania, jakie
należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się w wytyczonym
kierunku. Jest to kluczowe narzędzie
w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia to pomysł na kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata
oraz zbiór celów powiązanych w sposób
komplementarny z programami rozwoju regionu, Polski i Europy, ale przede
wszystkim celów bliskich oczekiwaniom
i potrzebom całej społeczności lokalnej.
Potrzeba sporządzenia tego dokumentu
wynika także ze standardów europejskich oraz podyktowana jest względami
praktycznymi „dobrego rządzenia”.
Propozycje mieszkańców
Dokument przez wiele lat będzie
służył mieszkańcom, dlatego niezbędny jest udział w tych pracach przedstawicieli społeczności lokalnej reprezentujących różne środowiska. Opinie
mieszkańców są niezwykle cennym
i ważnym źródłem informacji na temat
konkretnych potrzeb. Ich skorelowanie
z aktualną oceną działalności gminy
i perspektywami rozwoju pozwoli na
opracowanie priorytetów oraz projektów strategicznych.

Jednym z narzędzi służących do
przekazania swoich opinii dotyczących
Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2018-2021 z perspektywą do
roku 2023 jest Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała. Ta forma
dialogu umożliwi mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom
gospodarczym przekazanie swoich pomysłów i opinii, a co za tym idzie wskazanie kierunków rozwoju gminy.
Każdy mieszkaniec może przedstawić swoją propozycję wpisującą się w
proponowane w formularzu cele strategiczne rozwoju Gminy Boguchwała.
Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w dniach od 15 marca do 15
kwietnia 2018 roku:
• drogą pocztową na adres: Urząd
Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała z dopiskiem Strategia Rozwoju,
• bezpośrednio w Biurze Obsługi
Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale,
• drogą elektroniczną wysyłając mail
na adres: strategia@boguchwala.pl.
• Sołtysa właściwej miejscowości
UWAGA: zgłoszenie propozycji zadania do Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała dokonuje się wyłącznie na
Formularzu Zgłoszeniowym. Wniosek
winien zawierać: nazwę zadania, lokali-

zację zadania, skrócony opis zadania, odbiorców zadania, uzasadnienie, szacunkowy kosztorys, Wnioskodawcę, kontakt
do Wnioskodawcy oraz listę poparcia
z minimum 20 głosami.
Formularze w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej
gminy oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Boguchwale. Nie będą uwzględniane
propozycje zadań zgłoszone w innej formie niż na Formularzu Zgłoszeniowym
lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do Urzędu
Miejskiego).
Złożone propozycje zadań zostaną
poddane weryfikacji przez Zespół Zadaniowy ds. opracowania Strategii pod
względem formalno-prawnym, m.in.
zgodności z ustawą o samorządzie gminnym, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, z ustawą o finansach
publicznych, możliwości technicznych
realizacji zadania, kosztów eksploatacji, zadania. Zweryfikowana lista zadań
będzie podstawą do uzupełnienia celów
operacyjnych zaproponowanych przez
ekspertów dla dokumentu „Strategia
Rozwoju Gminy Boguchwała na lata
2018-2021 z perspektywą do roku 2023”.
Ponadto zostaną one włączone do przygotowywanych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Boguchwale
planów - programów operacyjnych.
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Nowy sprzęt dla OSP z Funduszu
Sprawiedliwości
W 2018 roku Minister Sprawiedliwości uruchomił
program doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt. Środki na ten cel pochodzą
z Funduszu Sprawiedliwości.
15 marca 2018 roku Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka podpisał umowę na zakup sprzętu dla jednostek
OSP z terenu gminy. Za kwotę 46 000 zł zostanie zakupionych 6 zestawów ratownictwa medycznego oraz 2 defibrylatory. Wyposażenie zakupione z funduszy ministerialnych
trafi do jednostek do końca maja 2018 roku. Zakup dodatkowego defibrylatora zostanie sfinansowany z budżetu gminy.
Profesjonalny sprzęt przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz innych służb ratowniczych
powiązanych z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikowi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu zdarzenia.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Kamery monitoringu zadbają
o bezpieczeństwo
Zakończył się projekt rozbudowy
gminnego systemu monitoringu na terenie miasta Boguchwała. O bezpieczeństwo mieszkańców zadba 26 nowych kamer.
Zadaniem systemu jest obserwacja i kontrolowanie stref chronionych w celu ewentualnego wyeliminowania lub zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom
oraz odpowiednio szybkie reagowanie
w przypadku zaistnienia aktów bezprawnej ingerencji. Obrazy będą także rejestrowane do celów dowodowych.
Kamery zostały zamontowane w kluczowych punktach miasta. Nowy monitoring objął teren boisk Orlik, basenów
i remizy OSP, szkoły podstawowej, liceum, przedszkola publicznego, siłowni
na ulicach Cichej i Słonecznej oraz skweru przy Centrum Handlowym Stokrotka.
Wliczając 12 kamer na Rynku Miejskim,
o bezpieczeństwo mieszkańców zadba
łącznie 38 kamer z podczerwienią, co
6
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oznacza, że przekazywany przez nie obraz jest widoczny także nocą. System
został wyposażony także w rejestratory
połączone z centrum monitoringu administrowanym przez Straż Miejską.

Projekt został zrealizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała. Łączny koszt inwestycji wyniósł 191 000 zł.

INFORMACJE

Rusza rozbudowa szkoły w Kielanówce
Rusza rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce. W wyniku inwestycji powierzchnia dydaktyczna placówki zwiększy się
m.in. o 6 nowych sal.
Główną część inwestycji stanowi rozbudowa i nadbudowa budynku od strony
północnej, w wyniku której powstanie
dwukondygnacyjny obiekt. Rozbudowana część szkoły będzie mieścić 5 sal dydaktycznych oraz przeszklony łącznik.
Kolejna sala lekcyjna powstanie w zachodniej części budynku. W wyniku rozbudowy powstaną także 2 patia, 4 węzły
sanitarne, klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Projekt
przewiduje również przebudowę istniejącego wejścia głównego. Ponadto wyposażenie klatek schodowych w schodołaz
i platformę dla niepełnosprawnych oraz
wykonanie pochylni zewnętrznej umożliwi swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń
w budynku. Powierzchnia użytkowa
szkoły po rozbudowie zwiększy się o 670
m2 i wyniesie 2 213 m2.

Koszt pierwszego etapu inwestycji,
realizowanego w roku bieżącym, wyniesie ponad 1,8 mln zł. Drugi etap przebudowy to blisko 2 mln zł a przewidywany termin zakończenia prac planuje
się na sierpień 2019 roku.
Kielanówka jest miejscowością, w której
bardzo szybko rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Dodatkowo, wzra-

stająca liczba urodzeń, a także reforma
oświatowa zobligowała nasz samorząd
do rozbudowy Zespołu Szkół. Utworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych
poprawi warunki edukacji, a realizacja
inwestycji wpłynie pozytywnie na zwiększenie funkcjonalności i komfortu użytkowania budynku – podkreśla zastępca
burmistrza Ewa Śliwa.

PSZOK będzie rozbudowany i zmodernizowany
23 lutego Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka podpisał umowę na
realizację projektu „Budowa, przebudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Boguchwale wraz z przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia powstawania odpadów”. Na przebudowę
boguchwalskiego PSZOK gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 4.2 Gospodarka
odpadami.
Głównym celem projektu jest poprawa gospodarowania odpadami
komunalnymi poprzez zwiększony
udział odpadów zebranych selektywnie. Aby zrealizować ten cel planuje się
budowę, przebudowę i wyposażenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Boguchwale. Przeprowadzenie inwestycji spowoduje
ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia

odpadami oraz zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu odpadów.
W ramach inwestycji na terenie PSZOK
zostaną wybudowane wolnostojące wiaty,
ogrodzenie, wykonane utwardzenie terenu
oraz budowa wagi samochodowej, najazdowej, elektronicznej o nośności 50 ton.
Ponadto zakupione zostaną pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów oraz
kontener przeznaczony na punkt napraw
oraz punkt przyjmowania i odsprzedaży

lub wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu. Ponadto zrealizowane zostaną działania informacyjno-promocyjne mające na celu edukację
mieszkańców w zakresie ograniczenia
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Całkowita wartość inwestycji to 302
359,84 zł. Uzyskane dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej wynosi 208
947,85 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień bieżącego roku.

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Przebudowa ośrodka kultury i remizy w Niechobrzu
zakończona
Zakończyły się prace związane z kompleksową przebudową i rozbudową budynku ośrodka kultury w Niechobrzu.
Oprócz nowych pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ośrodku będzie funkcjonować Centrum Promocji
Dziedzictwa Kulturowego utworzone w ramach projektu
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

Nowe garaże w remizie OSP

Pierwszy etap prac objął budowę garaży, m.in. montaż
bram garażowych sterowanych pilotem, rynien i instalacji odciągu spalin, a także wykonanie posadzek. Nowa powierzchnia użytkowa wyniosła 130 m2. Na ten cel Gmina
Boguchwała przeznaczyła 403 345 zł.

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

W drugim etapie inwestycji przeprowadzono roboty
polegające m.in. na robotach demontażowych, wzmocnieniu stropów, wykonaniu nowych instalacji - elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania, a także
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, robotach wykończeniowych i termomodernizacji. Dzięki realizacji projektu uporządkowano funkcje poszczególnych pomieszczeń.
W budynku znalazły się sala widowiskowa dla 100 osób
z zapleczem, świetlice, pomieszczenia socjalne, gastronomiczne i gospodarcze. Powierzchnia użytkowa dwukondygnacyjnego budynku zwiększyła się do 620 m2. Dodatkowo ośrodek został wyposażony w nowy sprzęt - meble,
sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy oraz wyposażenie
kuchni. Ponadto przed budynkiem wykonano nawierzchnie
z kostki brukowej i miejsca parkingowe.
W ośrodku będzie funkcjonować Centrum Promocji
Dziedzictwa Kulturowego utworzone w ramach projektu
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Celem projektu jest utworzenie
sieci centrów propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na
terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Franciszek
Kotula był m.in. etnografem, publicystą i popularyzatorem
wiedzy historyczno-kulturowej. Po wojnie, jako dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej, swe wysiłki skierował przede wszystkim na gromadzeniu zabytków kultury lu-
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dowej. Jako dyrektor Muzeum Okręgowego zorganizował 20
obozów naukowo-badawczych. Wiele swych najważniejszych
opracowań poświęcił folklorowi. Był pierwszym badaczem,
który określił zasięgi regionów etnograficznych Lasowiaków,
Rzeszowiaków i Pogórzan.
Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” realizowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu zintegrowanego to 36 162 497,80 zł. Wartość projektu realizowanego przez Gminę Boguchwała to
1 443 249,41 zł.
Oficjalne otwarcie ośrodka zaplanowano na 6 maja 2018
roku.

INFORMACJE

Kolejny etap budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w Boguchwale zakończony
W styczniu bieżącego roku zakończyły się prace związane z kolejnym etapem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Boguchwale.
Kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości
820 m powstała w rejonie ulic Uroczej i ks. Józefa
Przybyły. Natomiast na odcinku 216 m wybudowano wodociąg. Łączny koszt inwestycji wyniósł
220 000 zł. Prace zostały zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w
wysokości 116 670 zł. Budowa była kolejnym etapem inwestycji rozpoczętej w 2015 roku. Wówczas powstało blisko 360 m sieci wodociągowej.
W planach na 2018 rok znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu TBS o wartości 240
000 zł.
Jednocześnie zachęcamy do podłączania swoich gospodarstw domowych do sieci kanalizacji
sanitarnej ze względu na szereg korzyści jakie
z tego płyną, zarówno dla mieszkańców jak i środowiska naturalnego.

Bezpłatne szczepienia przeciw
zakażeniom
wirusem HPV
Rozpoczęty w marcu 2015 roku program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV

będzie kontynuowany w roku bieżącym.

W 2018 roku szczepieniami zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2007, zameldowane na terenie gminy.
Akcję poprzedzi kampania informacyjno-edukacyjna,
w tym spotkania z lekarzami i specjalistami w placówkach szkolnych, które rozpoczną się w kwietniu. Szczegóły programu szczepień będą przekazywane podczas
spotkań z rodzicami, które odbędą się w placówkach
szkolnych.
Realizatorem szczepień jest:
• Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie
- Przychodnia Rejonowa w Boguchwale, ul. ks.
Stanisława Żytkiewicza, tel. 17 871 44 44
• Kontakt: tel. 785 934 140, harpula.k@zoz2-rzeszow.med.pl
• Kontakt w Urzędzie Miejskim w Boguchwale:
tel. 17 87 55 255,
k.blonska@um.boguchwala.pl
Szczepienia finansowane w ramach Gminnego
Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym,
Adamie Lazarowiczu, Karolu Chmielu,
Józefie Rzepce oraz pochodzącym z Nosówki Franciszku Błażeju.
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wiązankę
kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldu
w Boguchwale złożyli Zastępca Burmistrza Jerzy Opaliński oraz Sekretarz
Gminy Krzysztof Lassota. W ramach
wojewódzkich obchodów w Rzeszowie
wiązankę kwiatów pod popiersiem mjr
Franciszka Błażeja złożył Zastępca Burmistrza Jerzy Opaliński. Pomnik jest
elementem odsłoniętego w 2013 roku
monumentu płk. Łukasza Cieplińskiego oraz jego podkomendnych. Fundatorem popiersia był samorząd Gminy
Boguchwała.
Życie i walkę mjr Franciszka Błażeja
upamiętnia także tablica pamiątkowa
przed Szkołą Podstawową w Nosówce, w której odbył się uroczysty apel.
Uczniowie klas IV-VII zaprezentowali
wiersze i piosenki poświęcone Żołnierzom Wyklętym, w szczególności Franciszkowi Błażejowi. Na uroczystości
obecna była także pani Magdalena Lelek - rodzina Franciszka Błażeja - która
zaprezentowała przyznany pośmiertnie
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą wraz z reprezentacją szkoły
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i sołectwa złożyła zastępca burmistrza
Ewa Śliwa.
Major Franciszek Błażej ps. „Roman”,
„Bogusław”, urodził się 27 października 1907 roku w Nosówce, syn Łukasza
i Marii z domu Kalandyk. Był oficerem
zawodowym w 84. pułku piechoty. Brał
udział w kampanii wrześniowej 1939
roku. Włączył się w działalność konspiracyjną, jako oficer szkoleniowy, następnie jako oficer operacyjny Inspektoratu
AK Rzeszów. W październiku 1944 roku
brał udział w nieudanej próbie uwolnienia z rąk UB więźniów w zamku rzeszowskim. W latach 1945-1946 pełnił
funkcję kierownika Wydziału w Zarządzie Obszaru Południowego „WiN”. Był
również współredaktorem podziemnego
pisma „Orzeł Biały”. Od grudnia 1946
roku do aresztowania w 1947 roku był

prezesem Obszaru Południowego „WiN”.
Aresztowany w Krakowie 2 września
1947 roku. W śledztwie torturowany tak,
że - według relacji współwięźniów - „ciało odpadało mu od kości”. Po trzyletnim
śledztwie skazany wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 14 października 1950 roku
na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim strzałem w tył głowy
1 marca 1951 roku o godzinie 20:35. W
tym samym dniu wyroki wykonano na
całym IV Zarządzie Głównym „WiN” na
czele z Łukaszem Cieplińskim.
W 1992 roku Sąd Warszawskiego
Okręgu Wojskowego unieważnił wyrok,
a w 2010 Prezydent RP odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Franciszek Błażej został
pośmiertnie awansowany do stopnia majora. 
UM
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Gminne Obchody Dnia Kobiet
w Boguchwale
10 marca w Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale odbyły się
Gminne Obchody Dnia Kobiet.
Tradycyjnie nie zabrakło występów muzycznych, poczęstunku,
tulipanów oraz loterii upominków.
Przed publicznością, składającą się
z blisko 250 pań - mieszkanek Gminy
Boguchwała oraz przedstawicieli władz
samorządowych, wystąpił zespół Con
Brio oraz duet Patrycja Cioch i Dawid
Ziomek. Życzenia dla wszystkich Pań
złożyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, Przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota. Ponadto
o rodzajach herbaty i tajnikach jej parzenia opowiedzieli właściciele Sklepu z Herbatą Assam Marek Pokrzywa.

Tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku,
tulipanów, stoisk z kosmetykami oraz
loterii upominków.
Upominki ufundowali: Marek Pokrzywa Herbata ASSAM, Izabela
Grzechnik i wspólnicy Punkt Apteczny „Juventa”, Zbigniew Grygo Pizzeria

Pippo, Barbara Purpura Sklep Odzieżowy „Viktoria”, Iwona Bać MARY KEY,
Aneta Iskrzycka Avon, Zapel Service
Hotel Odeon, Mariola Budnik srebro,
Cukiernia Artystyczna Lukier, Marta
Serafin Salon fryzjerski damsko-męski
oraz Urząd Miejski w Boguchwale. UM

Gitarzyści ze Zgłobnia zagrali pod pomnikiem
Tadeusza Nalepy w 11. rocznicę śmierci i 50. rocznicę
powstania zespołu Breakout
Tradycją stały się spotkania fanów
Ojca Polskiego Bluesa przed pomnikiem,
malowniczo usytuowanym na płycie ul.
3 Maja w Rzeszowie. Z okazji rocznic i
festiwali muzyki bluesowej, entuzjaści i
wszyscy pragnący wspólnie powspominać wybitnego artystę, gromadzą się na
rzeszowskim deptaku, nieopodal pomnika przedstawiającego Tadeusza Nalepę
jako przechodnia z gitarą. Inicjatywa ta
podtrzymywana jest dzięki wielkiemu
zaangażowaniu Czesława Nalepy – brata
Tadeusza oraz dziennikarza muzycznego Polskiego Radia Rzeszów - Andrzeja
Klee. Podczas tych spotkań, oprócz słów
wypowiadanych przez krewnych i przyjaciół Nalepy, nigdy nie może zabraknąć
przede wszystkim jego muzyki. Dzięki
dwóm gitarzystom- mieszkańcom naszej
gminy, podobnie było i tym razem. W 11.
rocznicę śmierci i 50. rocznicę powstania
zespołu Breakout mocno zaakcentowała swoją obecność grupa wielbicieli ze
Zgłobnia – miejscowości pochodzenia
legendarnego muzyka. W zgłobieńskiej
grupie fanów znaleźli się mieszkańcy, ro-

dzina artysty, przedstawicielka Gminnej
Biblioteki Publicznej, nauczycielka historii w Zgłobniu oraz uczniowie należący
do działającego w tamtejszej bibliotece
„Kącika Tadeusza Nalepy”. Mocno odczuwalny zimowy mróz nie przeszkodził
naszym gitarzystom Andrzejowi Miłkowi i Bogdanowi Kaczorowi w akompa-

niowaniu publiczności śpiewającej „Kiedy byłem małym chłopcem”. Ich występ
niewątpliwie uświetnił ten dzień, a liczne
wywiady udzielane dla rzeszowskich: telewizji, radia i prasy przyczyniły się do
promocji Zgłobnia i Gminy Boguchwała.
Paulina Piechowicz,
Krystyna Miłek
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Spotkanie Rady Kół Gospodyń
Wiejskich
Prowadzą dom i wychowują dzieci,
będąc często aktywne zawodowo. Znajdują jednak czas na spotkania i pracę
społeczną. Mowa tu o członkiniach kół
gospodyń wiejskich.
Koło gospodyń wiejskich to nie tylko
wyborne potrawy i kultywowanie tradycji. To przede wszystkim zrzeszenie
kobiet, które niezależnie od wieku, potrafią cieszyć się ze wspólnie spędzonego czasu, działając przy okazji na rzecz
lokalnej społeczności. Panie współorganizują wiele imprez okolicznościowych
i spotkań. Ponadto, często z sukcesami,
reprezentują swoją miejscowość i gminę.
W każdym sołectwie Gminy Boguchwała działa koło gospodyń wiejskich, a nie
możemy zapomnieć także o stowarzyszeniach, które łącznie skupiają 250 członkiń.
8 marca odbyło się coroczne spotkanie
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich,
w którym wzięły udział reprezentantki 9
kół oraz działającego w Boguchwale Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Zespół
Pieśni i Tańca Kompanija. W Domu Ludowym w Lutoryżu pojawiło się blisko
100 Pań oraz przedstawiciele władz samorządowych - Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka i Przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol, zastępca burmistrza Ewa Śliwa, radni Maria Uberman
i Adam Baran oraz dyrektor Lokalnego
Ośrodka Kultury „Razem” - gospodarza
tegorocznego spotkania - Anna Wolska
i dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury
„Wspólnota” Małgorzata Kot.
Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol złożyli podziękowania za nieocenioną działalność KGW.
Podziękowania, za wieloletnie wspieranie przez samorząd kół z terenu gminy,

złożyła także Przewodnicząca Gminnej
Rady Kół Gospodyń Wiejskich Barbara Jacek. Każde koło, na potrzeby swojej działalności, otrzymało nowy sprzęt
AGD ufundowany Gminę Boguchwała.
Nie zabrakło także kwiatów z okazji

Order św. Stanisława dla
Antoniego Golonkiewicza
Komandoria Podkarpacka Orderu Świętego Stanisława w Rzeszowie uhonorowała orderem św. Stanisława wybitnych społeczników za ich działalność społeczną, polityczną i charytatywną.
Ordery zostały wręczone z okazji setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wyróżnienie otrzymało 20 osób - duchownych, samorządowców, parlamentarzystów i działaczy. Orderem
został uhonorowany także radny Rady Miejskiej w Boguchwale
Antoni Golonkiewicz.
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Dni Kobiet oraz poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Lutoryżu. Czas umilił występ dziecięcego zespołu „Młode Kalinki”, tancerze
KTT „Dżet” oraz Zespołu Ludowego
„Kalina” z Lutoryża. 
UM

EDUKACJA

Projekt „Z uchodźcami” w Liceum w Boguchwale
Wśród wielu inicjatyw, w które od kilku lat zaangażowani są
uczniowie i nauczyciele LOB, wyróżnia się współpraca tej szkoły
z międzynarodową organizacją jaką jest Amnesty International.
Jeden z jej ostatnich projektów pod nazwą „...Z uchodźcami…”
został stworzony w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, którzy
zwracali się z prośbą o wsparcie w zakresie prowadzenia zajęć na
temat uchodźców i uchodźczyń. Zarówno samej organizacji jak i
szkołom zależało na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do spotkania z osobami, które same doświadczyły sytuacji, kiedy zostały zmuszone do ucieczki ze swojego kraju pochodzenia. Eksperci
i ekspertki, którzy pochodzą z Gruzji, Kirgistanu, Erytrei, Tunezji zgodzili się odwiedzić szkoły, aby bezpośrednio porozmawiać
z uczniami o swoich doświadczeniach.
W projekcie wzięło udział 20 szkół z całej Polski; w tym
Liceum w Boguchwale. Koncepcja składała się z dwóch części
- pierwsza opierała się na scenariuszu warsztatu ukazującego
drogę uchodźcy np. z Czeczenii do Polski i pierwsze dni pobytu
w naszym kraju. Szkołę w Boguchwale odwiedzili w czerwcu 2017 r. edukatorzy Amnesty International przeprowadzając
wspomniane warsztaty. Ich celem było uwrażliwienie młodych
ludzi na potrzebę ochrony praw osób poszukujących schronienia, przygotowanie do ewentualnego spotkania z uchodźcą/
uchodźczynią oraz poszukiwanie różnego typu form solidarności z nimi. Pokłosiem pierwszego spotkania był udział młodzieży w organizacji tzw. Tygodnia Uchodźcy. Kolejne spotka-

nie w szkole zostało zorganizowane już przy wsparciu osoby z
doświadczeniem migracyjnym. W styczniu 2018 Liceum w Boguchwale odwiedziła p. Elmira – uchodźczyni z Kirgistanu, która w ciekawy i interesujący sposób przedstawiła historię wyjazdu
ze swojego kraju i pobytu w Polsce. Dla licealistów z Boguchwały
była to doskonała okazja aby poznać kulturę ale też bolączki nurtujące ten odległy kraj oraz by przełamywać stereotypy dotyczące pojęcia „uchodźca/uchodźczyni”.
Z rozmów na zakończenie spotkania wynika, że uczniowie odczuwają potrzebę kontynuacji tego typu działań szkoły.
Jest nadzieja, że zaowocuje to sformułowaniem wieloaspektowego programu działań wychowawczych boguchwalskiego „Alma
Mater”.
Źródło, fot. LOB

Zmagania młodych sportowców,
czyli IV Spartakiada Przedszkolna
10 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Niechobrzu,
już po raz czwarty, Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty
Gminy Boguchwała zorganizowało Spartakiadę Przedszkolną, której głównym celem było działanie na rzecz
rozwijania aktywności ruchowej dzieci, popularyzowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz aktywnego
wypoczynku.
W sportowych zmaganiach wzięły udział 6-osobowe
drużyny zawodników w wieku 4, 5 i 6 lat reprezentujące
każde z dziewięciu punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Młodym sportowcom towarzyszyli opiekunowie, rodzice oraz kibice, a każda drużyna posiadała określony wcześniej kolor stroju sportowego,
transparent z nazwą drużyny oraz specjalnie na tą imprezę
przygotowany okrzyk „bojowy”.
Rywalizacja odbywała się w różnych konkurencjach
sportowych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci m.in. rzut woreczkiem do celu, „tor przeszkód”, „tunel”,
„gąsienica”, czy „pozbieraj piłki”. Rozgrzewkę sportową
przy piosenkach znanych dzieciom z zajęć przedszkolnych
poprowadził nauczyciel rytmiki, a rywalizację małych
sportowców oceniało jury na czele z Prezesem SROGB
Leszkiem Kalandykiem.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy,
a każdy zawodnik „złoty” medal oraz plecak z upominkiem w środku. Dzieciom zapewniono także poczęstunek
w trakcie obrad jury. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem rodziców oraz kibicujących gości.
źródło i fot. SROGB
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Szkoła Podstawowa Montessori
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
Badania z zakresu neurodydaktyki potwierdzają, że nauczanie w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane
przez uczniów wyniki. Uczeń w oddziałach dwujęzycznych zostaje niejako zanurzony w języku obcym, który jest równorzędnym z językiem ojczystym narzędziem pracy i komunikacji.
Dotychczas Liceum tworzyło jedną klasę z polskim językiem
nauczania oraz jedną dwujęzyczną z polskim i angielskim językiem nauczania. Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale stworzyło specjalną ścieżkę rekrutacji
kandydatów do oddziałów dwujęzycznych poprzez utworzenie
Gimnazjum Dwujęzycznego, które przygotowywało uczniów do
podjęcia edukacji dwujęzycznej.
Reforma edukacji wytworzyła nową sytuację prawną w zakresie kształcenia dwujęzycznego. Przekształcając Gimnazjum
Dwujęzyczne w Szkołę Podstawową Montessori z Oddziałami
Dwujęzycznymi, potwierdzamy, że nadal będziemy przygotowywać absolwentów (po 7. i 8. klasie dwujęzycznej) do dalszego
kształcenia dwujęzycznego w Liceum.
Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej,
czwartej i siódmej. Dla rozwoju Liceum najważniejsza jest obecnie rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej, w której nauczanie
wielu przedmiotów odbywa się w języku angielskim i polskim.
Szóstoklasiści i ich rodzice stoją teraz przed poważnym dylematem wyboru najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej prowadzącej do Liceum Dwujęzycznego a w przyszłości do równoległego
kursu IB (matury międzynarodowej). Nowe prawo oświatowe
kreśli następujące ścieżki edukacji dwujęzycznej:
1. Samodzielny rozwój kompetencji językowych, aby skutecznie konkurować z uczniami kształcącymi się w klasach dwujęzycznych szkoły podstawowej, a następnie zdać pomyślnie do
Liceum egzamin kompetencji językowych.
2. Ubieganie się o przyjęcie do rocznego oddziału wstępnego
w Liceum Dwujęzycznym, co wydłuża jednak edukację w Liceum do 5 lat.

3. Realizowanie edukacji dwujęzycznej w klasie 7. i 8. w szkole
podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi (tak jak dotychczas w
Gimnazjum Dwujęzycznym).
W naszym regionie uczniowie zorientowani na edukację
dwujęzyczną podejmowali naukę
po szkole podstawowej w Gimnazjum Dwujęzycznym. Teraz
kandydaci do nauczania dwujęzycznego w Liceum, jeszcze przed
ukończeniem szkoły podstawowej stoją przed podjęciem trudnej
decyzji o kontynuowaniu nauki w szkole prowadzącej edukację
dwujęzyczną w klasie siódmej i ósmej.
TPLOB zainicjowało w regionie edukację dwujęzyczną w Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznym. Obecnie miejsce Gimnazjum zajęła Szkoła Podstawowa Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Szkoły te tworzą w Boguchwale silny
ośrodek edukacji dwujęzycznej z kadrą legitymującą się międzynarodowymi certyfikatami edukacji dwujęzycznej (CLIL).

Zarząd TPLOB

Podziękowania dla zgłobieńskiej
szkoły od Rzecznika Praw Dziecka
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu znalazła się w gronie 400 szkół w Polsce,
które zaangażowały się w ogólnopolskie obchody Dnia Praw Dziecka. Za
wszystkie podjęte inicjatywy szkoła
otrzymała specjalne podziękowania.
Szkolne obchody przeprowadzono pod hasłem „Mam swoje prawa”.
W każdej klasie wyglądały one trochę
inaczej ze względu na charakter i etap
edukacyjny. We wszystkich oddziałach
omówiono Konwencję Praw Dziecka
- międzynarodową umowę o prawach
dziecka, której pomysłodawcą była Polska. Dzieci dowiedziały się także, jakie
są najważniejsze akty prawne dotyczące

dzieci w Polsce, a mianowicie: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Przypomniały sobie, w jakich sprawach i pod
jaki numer telefonu można zadzwonić
do Rzecznika Praw Dziecka lub zgłosić
problem dzwoniąc na telefon zaufania.
Były również filmy, animacje, gry edukacyjne i wspólne piosenki, a starsi
uczniowie podejmowali poważne dyskusje na temat praw, jakie im przysługują. Mówiąc o prawach dzieci, nie
sposób było nie wspomnieć o Januszu
Korczaku, wielkim zwolenniku i polskim prekursorze działań na rzecz dzieci. Człowieku, który mówił i własnym

życiem zaświadczał, że „Nie ma dzieci
- są ludzie”.

Źródło i fot. spzglobien.pl
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Kalendarz
wydarzeń

kulturalnych
Kwiecień
•

•

•

•
•

•

14 kwietnia (sobota) Mogielnica
- Spotkanie promujące książkę autorstwa Ryszarda Tłuczka „Ksiądz
Franiu” o życiu i posłudze księdza
Franciszka Bogunia, wystawa fotografii archiwalnej (GBP)
15 kwietnia (niedziela) Niechobrz
- Spotkanie promujące książkę autorstwa Ryszarda Tłuczka „Ksiądz
Franiu” o życiu i posłudze księdza
Franciszka Bogunia, projekcja filmu
o budowie kościoła w Niechobrzu
(GBP)
20 kwietnia (piątek) Wola Zgłobieńska - Dzień Ziemi, wykład Roberta
Szybiaka – kolekcjonera minerałów i
skamieniałości z Dubiecka (GBP/SP
Wola Zgłobieńska)
22 kwietnia (niedziela) Mogielnica
- Otwarcie Remizy (LOK „Razem”/
UM)
23 kwietnia (poniedziałek) Boguchwała - „W świecie czarownym
Pana Tadeusza” spotkanie z bibliofilem Czesławem Drągiem – pasjonatem twórczości Adama Mickiewicza
oraz właścicielem kolekcji ponad
200 egzemplarzy polskiej epopei narodowej (GBP)
28, 29 kwietnia (sobota, niedziela)
Boguchwała, Niechobrz - Rajd Rzeszowiak

Maj
•
•
•
•
•
•

16

3 maja (czwartek) Boguchwała Święto
Konstytucji (MCK/UM)
6 maja (niedziela) Niechobrz - Otwarcie Centrum Dziedzictwa - święto OSP
(LOK „Razem”/UM)
8 -15 maja, Gmina - Tydzień bibliotek
(GBP)
12 maja (sobota) Boguchwała - Podkarpacki Festiwal Seniorów (MCK)
27 maja (niedziela) Nosówka - Piknik
rodzinny (LOK „Wspólnota”/ SP Nosówka)
27 maja (niedziela) Wola Zgłobieńska
- Piknik rodzinny (LOK „Wspólnota”/
SP Wola Zgłobieńska)
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

Dni Boguchwały 2018 - zapowiedź
Zapraszamy na tegoroczne obchody
Dni Boguchwały. Dwudniowe święto gminy
odbędzie się 9 i 10 czerwca 2018 r.
W sobotę 9 czerwca na Rynku Miejskim
w Boguchwale wystąpią „trzej tenorzy” - Łukasz Gaj, Tomasz Kuk, Adam Sobierajski, którzy z instrumentalistami z Opery Krakowskiej
i Filharmonii Podkarpackiej zaprezentują
największe hity sceny operowej i operetkowej.
Niedzielne świętowanie uświetnią koncerty
gwiazd muzyki rozrywkowej - zespół Weekend z przebojem „Ona tańczy dla mnie” oraz zespół Andre znany z piosenki „Ale ale Aleksandra”. Szczegółowy program Dni Boguchwały już wkrótce w „Wiadomościach Boguchwalskich”, na stronie www.boguchwala.pl i profilu www.facebook.com/boguchwala.gmina.

Zaproszenie na promocję książki
Ryszarda Tłuczka „Ksiądz Franiu”
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Filia w Mogielnicy i Filia w Niechobrzu, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na spotkania z doktorem Ryszardem Tłuczkiem, autorem publikacji zatytułowanej „Ksiądz Franiu”.
Książka jest opowieścią o dzieciństwie, powołaniu i posłudze kapłańskiej zmarłego śmiercią tragiczną proboszcza Mogielnicy z lat 1982 – 1992, księdza Franciszka
Bogunia. Na tle pracowitego życia i licznych zasług księdza Franciszka, publikacja ta
pokazuje również jego zaangażowanie w powstawanie mogielnickiej świątyni i duchowe przewodnictwo w budowaniu wspólnoty parafialnej. Promocja książki będzie
okazją do dzielenia się wspomnieniami o cenionym przez parafian kapłanie i ważnej
dla historii Mogielnicy postaci.
• 14 kwietnia (sobota) godz. 16:30 Dom Ludowy w Mogielnicy (Budynek Remizy OSP i ŚDS)
Wydarzenie towarzyszące: Wystawa a fotografii archiwalnej zatytułowana: „Ksiądz
Franciszek Boguń we wspomnieniach parafian”
• 15 kwietnia (niedziela) o godz. 15:30 Dom Rekolekcyjny w Niechobrzu,
Wydarzenie towarzyszące: Projekcja krótkiego reportażu z budowy kościoła
w Niechobrzu z archiwalnych taśm filmowych
W obu spotkaniach oprócz autora książki udział wezmą rodzina i przyjaciele księdza Franciszka Bogunia. 
GBP

Zapraszamy!

KULTURA I ROZRYWKA

Przedwiosenne spotkania z czytelnikami w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki w Boguchwale i Nosówce

Różne książki omawiano w młodzieżowym Dyskusyjnym Klubie Książki
w Boguchwale. Przez 6 lat nazbierało się
ich niemało. Jedne skłaniały młodych czytelników do radości, inne do refleksji, a
jeszcze inne były impulsem, by zmienić coś
w swoim nastoletnim życiu.
Czy tak będzie po kolejnej lekturze?
Kto wie? Czas z pewnością pokaże! Bo, że
pozostanie ona bez echa, na to nie ma co
liczyć. Mowa tu o książce Jeffa Kinney’a,
który zdobył grono wiernych czytelników
w Boguchwale, zafascynowanych jego kultowym cyklem „Dziennik Cwaniaczka”.
15 lutego 2018 roku czytelnicy zrzeszeni w Dyskusyjnym Klubie Książki
w Boguchwale mieli okazję, no i wielką
przyjemność, porozmawiać o pierwszej
powieści z tego cyklu „Zapiski Grega Heffleya”. Pierwszej, bo od niej wszystko się
zaczęło – aktywne czytanie niektórych
malkontentów… i rozmawianie o szkole,
domu, rówieśnikach.
„Dziennik Cwaniaczka” Jeffa Kinney’a
nie jest przepisem na sukces w szkole, choć
niektórzy będą podejmować w tym zakresie trud naśladownictwa głównego bohatera – Grega Heffleya. Z marnym skutkiem,
bo dla czytelników tej książki istotna powinna być dobra zabawa… i wskazówki,
jakich błędów nie popełniać, a być wciąż
lubianym w gronie rówieśników.
Jeff Kinney prowadzi czytelnika przez
cały rok szkolny, przedstawiając scenki
z życia gimnazjalisty, któremu starszy brat
– Rodrick daje czasami w kość, a młodszy – absorbuje do zabawy i opieki. W tej
szkolno-domowej scenerii niezastąpionym
przyjacielem jest Rowley. Choć czytelnicy
tej powieści mogą dorzucić to i owo o przyjacielskich relacjach Grega i Rowley’a. No
i o serze na szkolnym boisku… Bo ten też
zapisał się trwale na kartach książki. W ja-

kim wymiarze? Ocenią to z pewnością czytelnicy, którzy pójdą w ślady nastolatków
z Dyskusyjnego Klubu Książki w Boguchwale i przeczytają „od deski do deski”
powieść Jeffa Kinney’a.
Warto! Naprawdę warto spotkać się
z tymi bohaterami jeszcze raz…

Irena Jakubiec
Moderator Młodzieżowego DKK
w Boguchwale

Spotkanie z pisarzem
- Rafałem Witkiem w Nosówce

2 marca 2018 r. do Domu Kultury
w Nosówce, również w ramach spotkań
DKK, z inicjatywy pani Małgorzaty Augustyn - koordynatorki DKK na Podkarpaciu oraz bibliotekarki z Nosówki - Haliny
Kulety, przybył pan Rafał Witek - autor
książek dla dzieci i młodzieży.
Na koncie pisarza jest blisko 30 tytułów
powieści i opowiadań dla młodych czytelników, najbardziej znane to: „Zwykła
dziewczynka”, „Plaża tajemnic”, „Cudnie
paskudnie”. „Zmyślone historie”, „Kulka”,
„Fioletka i ja”, „Dzieciaki kontra FOBIA”
oraz seria „Bzik & Makówka”. Jest zdobywcą Ogólnopolskiej Nagrody Literac-

kiej im. Kornela Makuszyńskiego oraz
laureatem konkursu im. Astrid Lindgren.
Współpracuje z magazynem dla dzieci
„Świerszczyk”, portalem qlturka.pl i warszawskim chórem dziecięcym Mille Voci.
Pan Rafał jest autorem nie tylko powieści. Pisze także wiersze dla grzecznych
i niegrzecznych dzieci, ponieważ wierzy,
że odrobina poezji należy się każdemu.
Jak sam mówi, pochodzi z Wrocławia,
a mieszka w Wyobraźni.
Spotkanie zgromadziło liczną publiczność. Uczestniczyły w nim dzieci ze Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Nosówce,
opiekunowie czyli Grono Pedagogiczne
ze SP w Nosówce, Pani Małgorzata Augustyn z WiMBP w Rzeszowie oraz pan Damian Drąg- Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale. Przebiegało
bardzo interesująco, pisarz potrafił zaabsorbować maksymalnie uwagę młodych
słuchaczy. Podczas prezentacji swoich
książek krótko scharakteryzował gatunki i style literackie które stosuje, mówił
też o rodzajach rymów na przykładzie
wiersza pt. „W kocim raju”. Przeczytał też
fragment lektury pt. „W schronisku”, na
przykładzie której doradzał młodym czytelnikom jak skonstruować opowiadanie,
które trzyma w napięciu. Odbył się także
konkurs na szybkość czytania pewnego
krótkiego utworu; najlepszy czas wśród
młodszych czytelników uzyskał Kamil
Szczepański, a wśród starszych Martyna
Wilk z kl. VII, której przeczytanie tekstu
zajęło 24 s! Pisarz osobiście pogratulował
zwycięzcom. Na koniec dyrektor GBP podziękował pisarzowi wręczając upominki
– książki wydane przez GBP oraz pozycję
„Sto lat szkoły w Nosówce” zredagowaną
między innymi przez obecną na spotkaniu
Małgorzatę Król. Pisarz chętnie rozdawał
autografy i pozował do wspólnych zdjęć.

Oprac. Halina Kuleta
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Stal Stalowa Wola wiosną w roli gospodarza
na IzoArenie
W związku z remontem własnego stadionu, drugoligowa Stal Stalowa Wola w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018, mecze w roli gospodarza, będzie rozgrywać w Boguchwale.
Rywalami „Stalówki” na IzoArenie będą drużyny Olimpii Elbląg,
Wisły Puławy, Garbarni Kraków, Rozwoju Katowice, ROW-u Rybnik
oraz MKS-u Kluczbork.
2018.03.31 | Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg - godz. 15:00
2018.04.14 | Stal Stalowa Wola - Wisła Puławy - godz. 15:00
2018.04.28 | Stal Stalowa Wola - Garbarnia Kraków - godz. 16:00
2018.05.09 | Stal Stalowa Wola - KS Rozwój Katowice - godz. 17:00
2018.05.19 | Stal Stalowa Wola - KS ROW 1964 Rybnik - godz. 17:00
2018.06.02 | Stal Stalowa Wola - MKS Kluczbork - godz. 17:00

UKS Gimnasion Boguchwała drugi
na Podkarpaciu
17 i 18 lutego w hali Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie. W mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z 12
podkarpackich klubów bokserskich.
Najlepszą drużyną dwudniowych mistrzostw została Stal
Rzeszów. Drugie miejsce zajął UKS Gimnasion Boguchwała, a trzecie Budo Krosno. Zaznaczyć trzeba, że Gimnasion
i Budo w ubiegłym roku również uplasowały się na podium
zajmując wspólnie pierwsze miejsce. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Szymon Szmyd (kadet, Wisłok Rzeszów), Damian Małek (junior,
Stal Stalowa Wola Box Team), Karol Zieliński (senior, Stal
Rzeszów).
Wyniki walk finałowych:
• [kadet 52 kg] Konrad Bardzik (Gimnasion Boguchwała)
- Patryk Serafin (Garda Nowa Dęba) 1:2
• [junior 75 kg] Matteo Burda (Gimnasion Boguchwała) Mikołaj Szydło (Budo Krosno) AB II

•
•

[senior 64 kg] Michał Akoto Ampaw (Gimnasion Boguchwała) - Adrian Kukułka (KB Sędziszów Mp.) 3:0
[senior 91 kg] Adam Ziomek (Gimnasion Boguchwała)
- Karol Zieliński (Stal Rzeszów) 1:2
źródło: pozb.pl,
fot. www.facebook.com/boguchwala.gmina

Rajd Rzeszowiak w Boguchwale
i Niechobrzu
W 2018 roku załogi rywalizujące w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Podkarpacia czeka aż pięć wymagających rajdów. Mistrzostwa Podkarpacia rozpoczną się w ostatni
weekend kwietnia od 4. Rajdu Rzeszowiak, który ponowne zawita do Boguchwały.
Organizowany przez Automobilklub Rzeszowski
Rajd Rzeszowiak odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia. Impreza stanowi eliminację Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Rajdach Okręgowych,
Super KJS oraz Konkursowej Jeździe Samochodem. Baza rajdu – park serwisowy oraz biuro
rajdu – zostanie ulokowana na Rynku Miejskim
w Boguchwale. Załogi będą rywalizować także będą
trzykrotnie przejeżdżanym odcinku specjalnym
w Niechobrzu wokół Krzyża Milenijnego.
18
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Szczegóły na stronie: www.rajdrzeszowiak.pl
fot. UM

Płyta pt. „A TU ŚWIĘTA…cz. 2” czyli
REZUREKCJA na BOGUchwałę to kolejna
produkcja muzyczna zespołu BUEN CAMINO z Boguchwały. Materiał zawierający 12
pieśni Wielkanocnych został zrealizowany
jako dopełnienie i druga część płyty „A TU
ŚWIĘTA…” czyli KOLĘDY na BOGUchwałę. Zamiarem zespołu jest aby te dwa wydawnictwa były traktowane jako całość muzyczna. Elementy łączące te projekty to motywy
instrumentalne, zaśpiewy wokalne i narracje.
Produkcja, aranżacje i realizacja dźwięku Jerzy Czeluśniak , opracowanie i nagranie partii
akordeonu Zbigniew Stojek, cymbały i fujarki
Andrzej Mozgała, kontrabas Marcin Czeluśniak, skrzypce Urszula Mozgała, wokale:
Dominika Kindrat , Ewelina Oczoś , Paulina
Zięba , Julia Głąb i Paulina Głąb, saxofony
i flet Stanisław Domarski, obój Dariusz Tobiasz, instr. perkusyjne Seweryn Krzysztoń,
harmonijka ustna Edward Czeluśniak . Całość
okrasił słowem Czesław Drąg. Aby podkreślić
rezurekcyjny charakter płyty zespół zaprosił
do współpracy Orkiestrę Dętą z Mogielnicy, którą do nagrań przygotował kapelmistrz
Dariusz Tobiasz a całość partii orkiestrowych
opracował Andrzej Mozgała. Kolejni goście
to Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Zgłobniu, którego założycielem i dyrektorem jest Pani Anna Dębska. Pracę plastyczną
wykonał uczestnik WTZ w Zgłobniu – Łukasz
Nowak. Projekt okładki – Martyna Czeluśniak, Foto – Szymon Hendzel, Michał
Błażej i UM. Wydawnictwo zostało objęte
patronatem medialnym przez TVP3 Rzeszów
i Katolickie Radio VIA.

Nowa płyta BUEN CAMINO
Buen Camino - koncert w ramach I Orszaku
Trzech Króli Boguchwała 2018. Foto UM

„A TU ŚWIĘTA…cz. 2 ”
REZUREKCJA NA BOGUchwałę
1.
Zmartwychwstanie Pańskie
2.
Zmartwychwstał Chrystus Król
3.
Nie zna śmierci Pan żywota
4.
Surrexit Christus
5.
Niech w Święto Radosne
6.
Zwycięzca śmierci
7.
Exultet
8.
Wstał Pan Chrystus
9.
Wesoły nam Dzień dziś nastał
10.
Chrystus Pan Zmartwychwstał
11.
Oto są Baranki Młode
12.
Zmartwychwstał Pan
13.
Otrzyjcie już łzy płaczący
Paulina
i Julia Głąb

Uczestnicy WTZ w Zgłobniu i zespół Ratatam - teledysk Oto są Baranki Młode

Nagrania
Orkiestry Dętej
z Mogielnicy
Czesław Drąg - nagrania
w studio Spaart

