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RODO
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Spis treści
Wiadomości samorządowe:

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Boguchwale. Urząd na bieżąco będzie
informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym
o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych
osobowych, zwane RODO. Jest ono stosowane w Unii Europejskiej od
25 maja 2018 roku.

• Relacja z Sesji Rady Miejskiej …………......…......….. str. 4

Szczegóły i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
RODO i przetwarzania danych można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.boguchwala.pl.

• Trwa przebudowa dworca autobusowego

Restrukturyzacja małych
gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż
w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw".
Pomoc może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika,
jeżeli m.in.:
• jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej
mniejszej niż 10 tys. euro,
• prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez
co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz
zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.
Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż
równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:
• I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości
pomocy (nie więcej niż 48 tys. zł),
• II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości
pomocy (nie więcej niż 12 tys. zł).
Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności
rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej
co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe
o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80%
kwoty pomocy.
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Relacja z sesji Rady Miejskiej

LII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła
się 22 marca 2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1.
2.
3.

Zmiany budżetu,
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
Udzielenia wsparcia dla Spółdzielni Socjalnej „Remont-Mix” w Boguchwale,
4. Kierunków działania Burmistrza w zakresie
realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
5. Podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
6. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
7. Określenia wzorów formularzy deklaracji
na podatek od nieruchomości, deklaracji
na podatek rolny oraz deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa,
8. Pozbawienia statusu pomnika przyrody,
9. Przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w
2018 roku,
10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu,
11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej,

12. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Racławówce,
13. Nabycia trzech lokali mieszkalnych.
Ponadto podczas sesji przedstawiono raport z
wykonania w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
LIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła
się 25 kwietnia 2018 roku. W trakcie posiedzenia
podjęto uchwały w sprawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zmiany budżetu,
Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej w Boguchwale,
Zmiany uchwały w sprawie powierzenia
przez gminę spółce Gospodarka Komunalna usług w ogólnym interesie gospodarczym,
Wyrażenia zgody na połączenie spółek,
Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym,
Oceny aktualności Studium i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Boguchwała oraz Miejscowych Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej,
Sprzedaży nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 1624/121 położonej w Boguchwale,
Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 979/15 położonej w Boguchwale,
Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 979/14 położonej w Boguchwale,
Nabycia na rzecz gminy działek 2237/23,
446/3, 446/6, 2237/25 położonych w Boguchwale,
Nabycia działki 1126/20 położonej w Boguchwale,
Nabycia nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 994/8 w Zgłobniu,
Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Boguchwała.

Ponadto podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w
zakresie pomocy społecznej oraz ocenę zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej.

Nowe okręgi wyborcze i obwody głosowania

W związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego Rada Miejska w Boguchwale została
zobowiązana do dokonania nowego podziału
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej.
W nowej kadencji liczba radnych Rady
Miejskiej została zwiększona, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego, z 15
do 21. W myśl ustawy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi
wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Przy podziale gminy na okręgi wyborcze
uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych w
stałym rejestrze wyborców, a przyjęty przez
Radę Miejską podział zapewnia zbliżoną liczbę
mieszkańców przypadającą na jeden mandat.
Nowe okręgi wyborcze przedstawiają się
następująco:
• Okręg nr 1 - Boguchwała - 6 radnych
• Okręg nr 2 - Niechobrz, Mogielnica, Lutoryż, Zarzecze - 7 radnych
• Okręg nr 3 - Racławówka, Kielanówka,
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Wola Zgłobieńska, Zgłobień, Nosówka - 8
radnych
Zmianie uległy również stałe obwody do
głosowania. Podział obwodów został oparty o
zasadę zawartą w art. 12 §3 Kodeksu Wyborczego - o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Stały
obwód głosowania powinien obejmować od
500 do 3000 mieszkańców. W uzasadnionych
przypadkach może obejmować mniejszą liczbę
mieszkańców.
Obwody do głosowania:
• Obwód głosowania nr 1 – Boguchwała Sala
Widowiskowa przy Urzędzie Miejskim w
Boguchwale, ul. Suszyckich 33,
ulice Kolejowa, Kopernika, Kwiatowa, Wojska Polskiego, Sportowa, Łąkowa, Partyzantów, Polna, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa,
Kasztanowa, Suszyckich 2-20 parzyste, od
21 wszystkie.
• Obwód głosowania nr 2 - Boguchwała
Szkoła Podstawowa w Boguchwale, ul. Teodora Lubomirskiego 2
ulice Akacjowa, Cicha, Grunwaldzka, Ogrodowa, Teodora Lubomirskiego, Zawiszy
Czarnego, Królowej Jadwigi, Przemysłowa,
ks. Stanisława Żytkiewicza, Józefa Klimczaka, ks. Stefana Pelca, Henryka Straszewskiego, ks. Józefa Przybyły, ks. Władysława
Purzyckiego, Mikołaja Piotraszewskiego,
Suszyckich 1-19 nieparzyste, Rynek, Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Obwód głosowania nr 3 - Boguchwała

Przedszkole Publiczne w Boguchwale, ul.
Techniczna 1a
ulice Aleja Syski, Gajowa, Wspólna, Przytulna, Urocza, Słoneczna, Techniczna, Adama
Mickiewicza, Jana Kasprowicza, Mikołaja
Reja, Stanisława Wyspiańskiego
• Obwód głosowania nr 4 - Zarzecze
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Zarzecze
133
• Obwód głosowania nr 5 - Lutoryż
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu, Lutoryż
432
• Obwód głosowania nr 6 - Mogielnica
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy, Mogielnica 167
• Obwód głosowania nr 7 - Niechobrz
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu, Niechobrz 679
• Obwód głosowania nr 8 - Wola Zgłobieńska
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,
Wola Zgłobieńska 140
• Obwód głosowania nr 9 - Zgłobień
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, Zgłobień
70
• Obwód głosowania nr 10 - Nosówka
Szkoła Podstawowa w Nosówce, Nosówka
186
• Obwód głosowania nr 11 - Racławówka
Szkoła Podstawowa w Racławówce, Racławówka 215
• Obwód głosowania nr 12 - Kielanówka
Zespół Szkół w Kielanówce, Kielanówka 111h
UM
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Wicepremier Beata Szydło i minister Rafalska
z wizytą w Boguchwale

Wicepremier Beata Szydło w ramach spotkań odbywających
się pod hasłem „Polska jest jedna” odwiedziła Boguchwałę.
Na spotkaniu, którego gospodarzami byli Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski i Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, pojawiło się ponad 150 osób, mieszkańców Boguchwały, Rzeszowa
i powiatu rzeszowskiego. Nie zabrakło także marszałka Władysława Ortyla, wojewody Ewy Leniart oraz parlamentarzystów i
samorządowców z terenu Podkarpacia. Wicepremier podsumowała połowę kadencji obecnego rządu, realizację programów
gospodarczych i programu "500 plus". Opowiedziała także o
kolejnych projektach prospołecznych, dotacjach na drogi gminne i powiatowe, programie „Mieszkanie plus”, czy ułatwieniach
dla studentów oraz reformie wymiaru sprawiedliwości. Podczas
spotkania Beata Szydło odpowiadała również na pytania mieszkańców dotyczące m.in. rolnictwa, ochrony środowiska, kultury
ludowej, oświaty, a także sytuacji gospodarczej Polski.
Z mieszkańcami Boguchwały i powiatu rzeszowskiego spotkała się także minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska. Podczas spotkania przedstawiła m.in. propozycję rządu zapewniającej prawo do emerytury minimalnej dla

niepracujących kobiet, obniżenie ZUS-u dla małych firm oraz
program „Dostępność plus”. Minister odwiedziła także podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy.
UM

Remizy w Mogielnicy i Niechobrzu otwarte

Remiza OSP Mogielnica
W niedzielę 21 kwietnia w Mogielnicy
odbyły się uroczystości związane z otwarciem zmodernizowanej remizy strażackiej.
Otwarcie poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego i NMP Matki Kościoła w
Mogielnicy koncelebrowana przez dziekana ks. dr Jana Koca, po której strażackie
poczty sztandarowe przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mogielnicy przema-

szerowały pod budynek Domu Ludowego,
w którym mieści się remiza.W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych gminy, radni Rady Miejskiej oraz radni powiatu rzeszowskiego,
przedstawiciele sołectw oraz Państwowej
Straży Pożarnej z Komendantem Miejskim PSP w Rzeszowie Tomaszem Baranem, poczty sztandarowe jednostek OSP
z terenu gminy oraz mieszkańcy.
Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka, Przewod-

niczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol,
radny Ryszard Mirowski, Prezes Zarządu
Gminnego OSP Kazimierz Siorek oraz
Wiceprezes Zarządu OSP Mogielnica Mirosław Świst. Obiekt poświęcił proboszcz
Stanisław Zimny.

Przedstawiciele OSP w swoich przemówieniach podziękowali władzom samorządowym gminy oraz wszystkim
osobom, które przyczyniły się do modernizacji obiektu. Podczas niedzielnych
uroczystości odbyło się także przekazanie
wozu dla OSP Zarzecze. Ford Transit dotychczas był używany przez jednostkę z
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Mogielnicy. Koszt rozbudowy budynku o
pomieszczenia OSP został sfinansowany z
budżetu gminy i wyniósł ponad 503 tys.
zł.
Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy
z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
Cel główny projektu: Poprawa warunków świadczenia usług w zakresie pomocy
społecznej w placówce pobytu dziennego.
Przedsięwzięcie polegało na przebudowie
i rozbudowie istniejącego budynku Domu
Ludowego i OSP w Mogielnicy celem
stworzenia pomieszczeń przeznaczonych
na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Efekty:Przedsięwzięcie polegało na
przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Domu Ludowego i OSP w
Mogielnicy poprzez wykonanie robót
budowlanych( w tym zagospodarowanie
terenu oraz remont elewacji budynku),
robót sanitarnych oraz elektrycznych. Budynek został poddany termomodernizacji
oraz zakupiono niezbędne wyposażenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w
Mogielnicy.
Wartość projektu:2 144 350,21 zł
Wkład Funduszy Europejskich:1 186
815,26 zł]

Remiza OSP Niechobrz i Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
6 maja w Niechobrzu odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Strażackie
święto połączone było z otwarciem zmodernizowanej remizy strażackiej i Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
w Niechobrzu. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w kościele parafialnym
p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Następnie strażackie poczty sztandarowe
przemaszerowały pod budynek Domu
Ludowego.W uroczystościach wzięli
udział przedstawiciele władz samorządowych gminy, starosta rzeszowski Józef
Jodłowski, radni Rady Miejskiej oraz radni powiatu rzeszowskiego, przedstawicie-
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le sołectw, Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie oraz Zarządu Powiatowego
OSP, poczty sztandarowe jednostek straży
z terenu gminy i mieszkańcy. Przecięcia
wstęgi dokonali Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka, Przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol, Prezes Zarządu
OSP Niechobrz Józef Tobiasz oraz sołtys
Marian Kawa. Obiekt poświęcił proboszcz
parafii w Niechobrzu ks. dr Jan Koc.

Przedstawiciele OSP w swoich przemówieniach podziękowali władzom samorządowym gminy oraz wszystkim
osobom, które przyczyniły się do modernizacji obiektu. Ponadto strażakom z Niechobrza i Boguchwały wręczono medale
oraz odznaczenia za wzorową służbę. Dodatkowo podczas uroczystości odbyło się
przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości. W ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostki z Racławówki, Nosówki,
Woli Zgłobieńskiej, Mogielnicy, Lutoryża
i Zarzecza otrzymały nowe torby medyczne typu PSP R-1, a strażacy z Niechobrza
i Zgłobnia defibrylatory. Dodatkowy defibrylator, sfinansowany z budżetu gminy,
otrzymała jednostka OSP Boguchwała.
W Centrum Promocji Dziedzictwa
Kulturowego zaprezentowana została wystawa pn. „Fascynacje Franciszka Kotuli”. Nie zabrakło występów artystycznych
w wykonaniu dziecięcych grup działających przy Lokalnym Ośrodku Kultury
"Razem" oraz występów kapel ludowych "Kaliny" z Lutoryża i "Jubilatek" ze Zgłobnia.

Pierwszy etap prac objął budowę garaży, w tym 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. 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.
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. Wartość dofinansowania wyniosła 783
135,83 zł.
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Trwa przebudowa dworca autobusowego
w Boguchwale

Od marca bieżącego trwają prace
przy przebudowie dworca autobusowego w Boguchwale. Inwestycja jest częścią
projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na
terenie ROF".
Celem projektu jest lepsze wykorzystanie transportu publicznego na obszarze
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Obszar ROF wzbogaci się o nowoczesną
infrastrukturę transportową oraz bardziej
funkcjonalne przystanki komunikacji
zbiorowej.Przebudową zostanie objęty
budynek dworca PKS wraz z otoczeniem

- parkingami w systemach Bike&Ride i
Park&Ride, parkingiem dla busów, ścieżką rowerową i chodnikiem. Uruchomiony zostanie także węzeł przesiadkowy
przy stacji PKP w Boguchwale poprzez
przebudowę budynku dworca oraz wydzielenie obok niego strefy parkingowej
dla podróżujących transportem samochodowym i kolejowym. Dodatkowo
przewiduje się przebudowę ul. Kolejowej,
przy której powstanie ścieżka rowerowa.
W ramach projektu powstanie także blisko 4 km chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu oraz Racławówce. Ponadto inwestycje transportowe
obejmą wykonanie na przystanku przy

Centrum Handlowym Stokrotka ogrzewanej wiaty dla podróżnych, a także budowę 12 wiat przystankowych w Niechobrzu, Lutoryżu, Mogielnicy, Racławówce,
Zgłobniu, Nosówce i Woli Zgłobieńskiej.
Wartość projektu realizowanego przez
Gminę Boguchwała wyniesie 11 896 000
zł. Całkowita wartość projektu to 128
803 000 zł. Dodatkowo realizator projektu - Związek Gmin PKS zakupi 54 niskoemisyjne, niskopodłogowe autobusy,
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, powstanie także zaplecze
techniczne.
UM

Powstanie droga łącząca krajową "19" z Wisłoczyskiem
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka podpisał umowę z wykonawcą budowy drogi gminnej ze skrzyżowaniem z
drogą krajową nr 19. Droga połączy krajową "19" z terenem
Wisłoczyska.
W ramach inwestycji powstanie 290-metrowy odcinek drogi
łączący się z ul. Kwiatkowskiego. Przy drodze wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Zakres prac budowlanych
to roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, budowa nawierzchni, przebudowa zjazdów do nieruchomości, budowa odwodnienia drogi, roboty wykończeniowe, oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu. W zakresie inwestycji znalazła się
także przebudowa 285-metrowego odcinka
drogi krajowej z budową skrzyżowania.
Jednym z celów prowadzonej inwestycji
jest podniesienie dostępności terenów Wisłoczyska dla potencjalnych inwestorów.
Nowa droga zapewni łatwość dojazdu dla
przyszłych użytkowników boguchwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także
do nieruchomości, obiektów infrastruktury technicznej, czy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Projekt
łączy zatem dotychczasowe działania na
rzecz poprawy komunikacji na terenie gmi-

ny oraz zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych. W
ubiegłych latach władze samorządowe na rozbudowę strefy ekonomicznej przeznaczyły blisko 5,8 mln zł.
Wykonawcą prac o wartości 4 819 812 zł jest firma Eurovia
Polska, a przewidywany termin zakończenia robót budowlanych
to jesień bieżącego roku. Inwestycja znalazła się także na liście
projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
fot. UM, www.google.pl/maps
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Gmina Boguchwała otrzymała środki
na usuwanie szkód popowodziowych
160 tys. zł to kwota, jaką w tym roku otrzymała Gmina Boguchwała na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w
wyniku powodzi z 2010 roku.
5 kwietnia przedstawiciele gmin i powiatów odebrali promesy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Blisko 50,5 mln zł będzie przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących
znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w
wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017.
Promesę na kwotę 160 tys. zł z rąk wojewody podkarpackiego
Ewy Leniart odebrał Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka.
Dotacja zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr

108183R w Woli Zgłobieńskiej na tzw. Zimną Wodę, uszkodzonej w wyniku powodzi z 2010 roku. Szacowana wartość przebudowy odcinka drogi o długości 670 m to 230 tys. zł. Pozostałe
środki będą pochodzić z budżetu gminy.
Tegoroczna promesa jest kolejną dotacją przyznaną Gminie
Boguchwała na usuwanie szkód popowodziowych. W latach
2010-2014 dofinansowanych zostało 7 zadań w zakresie odbudowy dróg w Zgłobniu, Woli Zgłobieńskiej, Boguchwale i Niechobrzu. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 772 tys. zł, a
całkowita wartość prac 1 345 000 zł.
fot. rzeszow.uw.gov.pl, maps.google.pl

"Aktywne przejście dla pieszych"
przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy
Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
zakończyły się prace montażowe "aktywnego przejścia dla pieszych".
Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie oznakowania
poziomego - odpowiednio w barwie białej oraz barwie czerwonej, obejmującego całe przejście dla pieszych, linii zatrzymań dla
pojazdów, montaż w jezdni 6 sztuk świateł LED-owych pełniących funkcję pulsowania z częstotliwością co 1 sekundę, montaż
na słupkach ze znakiem D-6 odpowiedniej aparatury pomiarowej, montaż akumulatorów buforowych, paneli słonecznych
umożliwiających pozyskanie "zielonej energii" na zasilanie urządzeń oraz pulsatora nad znakiem.
Realizacja projektu "Bezpieczni w szkole i poza nią - budowa
aktywnego przejścia dla pieszych" była możliwa dzięki otrzymaniu grantu w wysokości 10 tys. zł netto od firmy budowlanej "Budimex S.A." oraz ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców i
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy. Głównym celem
projektu było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci idących do szkoły oraz wracających
ze szkoły.
W tym miejscu realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania
"aktywnego przejścia dla pieszych", w szczególności firmie budowlanej Budimex S.A. Oddział w Rzeszowie - Biuro Rynku Niemieckiego, członkom Rady Rodziców szkoły Krzysztofowi Łakocie i Iwonie Pomykała, burmistrzowi Boguchwały Wiesławowi
8
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Dronce, kierownikowi ds. inwestycji UM w Boguchwale Tadeuszowi Stecyszynowi, zastępcy dyrektora ds. administracyjnych
Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Bogdanowi Kobiernikowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy Łukaszowi
Bubiczowi oraz firmom wykonawczym tj. Zakładowi Elektroniki
Przemysłowej Jan Rałowski i firmie Elstop z Nowego Sącza.
źródło i fot. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

KRONIKA

Trzeciomajowe
obchody
w Boguchwale
Uroczystości upamiętniające
227.
rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
rozpoczęła msza św. w
Kościele Parafialnym
w Boguchwale. Wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Grunwaldu złożyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Burmistrzem Boguchwały Wiesławem Dronką i Przewodniczącym
Rady Miejskiej Wiesławem Kąkolem.
Wiązanki złożyli reprezentanci Związku Emerytów i Rencistów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, uczniowie boguchwalskich placówek oświatowych, a także przedszkolaki. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły chóry "Deo-Gloria" i "Gaudium".
UM

Złote Gody w Gminie
Boguchwała

W siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale,
odbyło się uroczyste wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji jubileuszu "Złotych Godów". W tym
roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało aż
19 par z terenu Gminy Boguchwała.
Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki, który pogratulował zgromadzonym
parom małżeńskiego stażu. Dostojni Jubilaci, oprócz medali i pamiątkowych legitymacji wręczonych przez burmistrza, otrzymali z rąk Sekretarza Gminy Krzysztofa Lassoty listy gratulacyjne,
wiązanki kwiatów oraz upominki.

Świecenia Diakonatu
w Boguchwale

Pod przewodnictwem Biskupa
Rzeszowskiego Jana Wątroby w
sobotę 12 maja 2018 roku w kościele
parafialnym Świętego Stanisława w Boguchwale odbyła się
uroczystość świeceń diakonatu. Święcenia przyjęło dziesięciu
kleryków piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego
w Rzeszowie.
Uroczystą Msze Świętą koncelebrowali wychowawcy Seminarium Rzeszowskiego na czele z Rektorem oraz księża z parafii,
z których pochodzą młodzi kapłani. Wśród licznie zgromadzonych w kościele wiernych obecne były również siostry zakonne
oraz rodziny i przyjaciele kleryków.
Podczas kazania ksiądz biskup Jan Wątroba mówił o powołaniu do świętości, które dotyczy wszystkich wiernych, zwracał
uwagę na indywidualne drogi do stania się świętymi i konieczność rozpoznania własnej przez każdego chrześcijanina. Podkreślił również ważną role radości, wspólnoty i modlitwy w posłudze powołanych do służby kapłańskiej.
Po wygłoszonej przez Diecezjalnego Duszpasterza homilii,
przystępujący do święceń klerycy złożyli przyrzeczenia czystości oraz posłuszeństwa Biskupowi. Następnie apostolskim
gestem nałożenia rąk i słowami uroczystej modlitwy Ksiądz Biskup sprowadzał na święconych siedmioraki dar Ducha Świętego. Nowo wyświęceni diakoni przywdziali szaty liturgiczne i od
chwili przygotowania darów przejęli od starszych posługę przy
ołtarzu.
Po uroczystej liturgii Eucharystii przyszedł czas na podziękowania. Ksiądz Mariusz Mik, proboszcz parafii w Boguchwale
dziękował Bogu za łaskę powołań oraz księdzu Biskupowi za
jego pracę duszpasterską. W imieniu nowo wyświęconych diakonów wyrazy wdzięczności rodzicom, wychowawcom, księdzu
Rektorowi oraz Biskupowi złożył ich przedstawiciel.
Gdy uroczysta Msza Święta dobiegła końca, Ksiądz Proboszcz
zaprosił zgromadzonych do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na czekający tam na wszystkich poczęstunek.
Sprawowany w tym roku w Boguchwale uroczysty obrzęd
święceń pierwszego stopnia, mający zwykle miejsce w Rzeszowskiej Katedrze to ważne wydarzenie dla Boguchwalskiej Parafii i
całej społeczności wiernych.
Paulina Piechowicz
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Kolejna matura w Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
4 maja rozpoczął się trwający niemal
miesiąc maraton egzaminów maturalnych.
Tegoroczni maturzyści przystąpili do
trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych tj. z języka polskiego, matematyki oraz z języka angielskiego, jak również
do dwóch egzaminów ustnych. Następnie
każdy z absolwentów przystąpi do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z wybranych przez siebie przedmiotów. W trakcie sesji egzaminacyjnej
absolwenci klasy dwujęzycznej przystąpią
ponadto do egzaminów w języku angielskim, w tym do egzaminu z języka an-

gielskiego na poziomie dwujęzycznym (w
wersji pisemnej oraz ustnej).
Nauka w klasie dwujęzycznej w Liceum w Boguchwale to droga do bardzo
dobrego poznania języka i kultury krajów
anglojęzycznych, a w konsekwencji większa szansa na dostanie się na zagraniczne
uczelnie. Co także istotne dla naszych ambitnych absolwentów, na szeregu polskich
uczelni wyższych, egzaminy maturalne
zdawane w języku angielskim są premiowane dodatkowymi punktami w procesie
rekrutacji.
Liczymy, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi w Boguchwale ustanowią kolejne
rekordy maturalne LOB. Na wyniki egzaminów w tym roku muszą jednak poczekać aż do 3 lipca.

źródło i fot. LOB

VI Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny "Wesołego Alleluja"
19 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Woli Zgłobieńskiej rozstrzygnięto VI
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Wesołego Alleluja". Tegoroczna, międzynarodowa edycja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed dwudziestu laty konkursu gminnego, który
był stopniowo rozszerzany do zasięgu
rejonowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka
Województwa Podkarpackiego, Starostę
Rzeszowskiego, Burmistrza Boguchwały, Prezesa Banku Spółdzielczego w Niechobrzu, Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Boguchwale. Podobnie jak
w latach poprzednich patronat medialny
sprawowało "Via" Katolickie Radio Rzeszów, które w swojej audycji promowało
artystyczne wydarzenie skupiające liczną
grupę dzieci i młodzieży.
Od początku istnienia naczelnym celem konkursu jest pobudzanie aktywności
twórczej dzieci i młodzieży, ukazanie tradycji narodowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, wychowanie w duchu
szacunku dla wartości chrześcijańskich i
rodzinnych. Treści te dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych
10
10
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z Polski, Europy i świata przedstawiali w
formie kartki świątecznej wykonanej różnorodnymi technikami plastycznymi.
Wszystkie nadesłane prace oceniała
powołana przez dyrektora szkoły Jana Fularza komisja konkursowa w składzie:
• Ewa Śliwa - zastępca burmistrza przewodnicząca
• ks. Mariusz Matuszewski – proboszcz parafii Błędowa Zgłobieńska
• Barbara Pasierb – prezes Banku
Spółdzielczego w Niechobrzu – w
zastępstwie Barbara Jurzysta
• Katarzyna Być - Pracownia Ceramiki i Rękodzieła "Być" w Woli
Zgłobieńskiej
• S. Ewa Bielecka OV - nauczyciel
religii w Szkole Podstawowej w
Woli Zgłobieńskiej
• Damian Drąg - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
Przy wyborze prac komisja zwracała
uwagę na zgodność z tematem, przekaz
wartości chrześcijańskich i rodzinnych,

oryginalność ujęcia, walory artystyczne
oraz estetykę wykonania. Nagrodzono 6
autorów kartek wielkanocnych w trzech
kategoriach wiekowych.
Utrzymująca się od lat popularność i

zainteresowanie konkursem, zarówno w
Polsce jak i poza granicami, sprawia satysfakcję organizatorom. Prace wpływają
ze szkół, które biorą udział w kolejnych
edycjach. Cieszy również fakt, że corocznie nowe placówki oświatowe i kulturalne dołączają do grona uczestników. Na
VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Wesołego Alleluja" przyjęto 1238 kartek
wielkanocnych ze 176 szkół z Polski i z
zagranicy. W budynku szkolnym zorganizowano wystawę nadesłanych prac, które
głosiły radość Zmartwychwstania Pana
Jezusa, zachwycały bogactwem kolorów,
kreatywnością artystyczną i ukazywały
tradycje wielkanocne charakterystyczne
dla różnych regionów.
Nagrody dla laureatów ufundowano
dzięki pomocy, którą okazali: Starostwo
Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Boguchwała, Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.
Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej dziękuje dzieciom - twórcom
prac plastycznych, ich opiekunom, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w
organizację konkursu. Wysiłek wielu osób
sprawił, że po raz kolejny udało się zrealizować to wielkanocne artystyczne przedsięwzięcie.
Elżbieta Plęs, Beata Fornal, Anna
Lewczak - koordynatorzy konkursu.
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Wszyscy zostali zwycięzcami III Paraolimpiada Dziecięca w Niechobrzu
Pięćdziesięciu młodych, niepełnosprawnych sportowców
wzięło udział w III Paraolimpiadzie Dziecięcej organizowanej
przez Szkołę Podstawową nr 2 w Niechobrzu. Licznie zebrani goście, rodzice i opiekunowie podziwiali zmagania i wysiłek
uczestników, którzy walczyli również ze swoimi słabościami.
Gościem specjalnym paraolimpiady był Rafał Wilk - mistrz
świata i medalista igrzysk olimpijskich. Nad uczestnikami czuwali wolontariusze, a w zawodach nie było wygranych i przegranych - wszyscy zostali zwycięzcami. Liczyła się dobra zabawa
i możliwość spotkania z rówieśnikami. Uczestnicy otrzymali
medale, puchary oraz upominki, które wręczyli Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie Krzysztof Jarosz oraz Rafał Wilk. Gratuluję wszystkim
uczestnikom, był to dla mnie wielki zaszczyt kibicować wam i wręczać medale! – podkreślał polski paraolimpijczyk. Po zmaganiach
młodzi sportowcy i zaproszeni goście wzięli udział w pikniku.
Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 w
Niechobrzu we współpracy z Gminą Boguchwała oraz Fundacją
Podaruj Miłość. Patronat honorowy objęli Burmistrz Boguchwały, Starosta Rzeszowski oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny zapewnili: Gazeta Codzienna Nowiny, portal
Nowiny24, Radio VIA oraz TVP3 Rzeszów.

Uczniowie z Racławówki i Mogielnicy na Słowacji
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
uczestniczyli w trzydniowej wycieczce szkolnej do Zakladnej Skoly
"Lucna" z Vranova n/Toplou, partnerskiego miasta Boguchwały.
Uczniowie obydwóch szkół zwiedzili miasto Vranov n/Toplou,
uczestniczyli również w wycieczce do Koszyc, gdzie mogli podziwiać uroki jednego z najpiękniejszych miast Słowacji. Młodzież
uczestniczyła także ze swoimi rówieśnikami we wspólnych lekcjach
i rozgrywkach sportowych, a wieczorem bawiła się na wspólnej dyskotece.
Partnerska współpraca Szkoły Podstawowej z Racławówki ze
szkołą we Vranovie n/Toplou, polegająca m.in. na wymianie uczniów
trwa już od 2006 roku. Od trzech lat we współpracy uczestniczy
również placówka z Mogielnicy. Każdego roku uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzają się wzajemnie, nabywając kolejne doświadczenia, doskonaląc nowe formy i metody nauczania oraz poznając
kulturę sąsiedniego państwa. Uczniowie nawiązują nowe i rozwijają
dotychczasowe kontakty rówieśnicze, a nauczyciele omawiają i planują strategię dalszej partnerskiej współpracy między szkołami.
źródło i fot. SP Mogielnica
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Młodzi tenisiści z Lutoryża
w finale akcji #DzieciakiDoRakiet
Drużyna tenisistów ze Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu reprezentowała podkarpackie szkoły na dwudniowym Ogólnopolskim Finale Akcji
#DzieciakiDoRakiet - programu BGŻ BNP Paribas i Polskiego Związku Tenisowego, który odbył się w ubiegłym
tygodniu w Warszawie.
W wyniku zaciętej tenisowej rywalizacji ze szkołami z
całej Polski, nasi reprezentanci, pod kierunkiem nauczycielek Doroty Gołojuch i Kingi Majchrowskiej, uplasowali
się na 11 miejscu, zdobywając pamiątkowe medale, a dla
szkoły voucher na zakup sprzętu sportowego, który wraz
z pakietem sprzętu do nauki gry w tenisa otrzymanym po
zakwalifikowaniu się do akcji, wzbogacił sportowe zaplecze szkoły. Dodatkową atrakcją wyjazdu było spotkanie z
mistrzynią tenisa Urszulą Radwańską.
źródło i fot. SP Lutoryż

Uczestnicy rajdu rowerowego
odwiedzili Urząd Miejski
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy zorganizowała dla swoich podopiecznych rajd rowerowy szlakiem Gminy Boguchwała. Był on formą włączenia
się placówki w gminne obchody jubileuszu dziesięciolecia odzyskania przez Boguchwałę praw miejskich. Uczestnicy rajdu odwiedzili m.in. Urząd
Miejski.
Pierwszym punktem wyprawy były pozostałości
cegielni Klaudiusza Angermana, założonej w 1905
roku. Przy tej okazji nie zabrakło krótkiej informacji
o początkach Boguchwały oraz postaciach związanych z jej historią. Na trasie rajdu znalazł się także
Urząd Miejski. Przewodnikiem uczniów z Mogielnicy był Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota, którzy
odwiedzili m.in. Biuro Obsługi Klienta, Zespół ds.
Podatków i Opłat Lokalnych oraz salę widowiskową.
Tam o pracy Rady Miejskiej opowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Kolejnym punktem rajdu była wizyta na płycie
Rynku Miejskiego, gdzie o ostatnim dziesięcioleciu
z życia Boguchwały opowiedział kierownik Zespołu
ds. Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Wojciech
Kalandyk. Wycieczka odwiedziła także Miejskie
Centrum Kultury, zespół pałacowo-parkowy oraz
Pomnik Grunwaldu.
źródło: spmogielnica.pl, fot. UM
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Dziesięć lat
Podkarpackiej Zachęty
Podkarpackie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych świętuje dziesięciolecie
istnienia. Zasłużonym działaczom, mecenasom kultury oraz samorządowcom
przyznano okolicznościowe "Pegazy Zachęty".
- Ostatnia dekada to czas intensywnych działań. Podkarpacka Zachęta zorganizowała 134 wystaw, zrealizowano
13 plenerów malarskich w Boguchwale, 7
koncertów w ramach "Wieczorów Muzyki
i Plastyki" – podsumował Jacek Krzysztof
Nowak, prezes towarzystwa.
Zachęta została założona przez Jerzego
Gancarza (1954–2009) i Jacka Nowaka.
Gancarz to dziennikarz i wydawca, był
pierwszym prezesem Zachęty do stycznia 2009. Spotkanie założycielskie Towarzystwa miało miejsce 7 lutego 2008 r.
- Postawiliśmy sobie ambitne cele, m.in.
krzewienie sztuk pięknych, pokazywanie
dokonań twórczych, integrację środowiska artystycznego, ochronę praw autorskich, udzielanie pomocy społecznej dla
artystów – wspomina prezes Nowak.
Dzięki Podkarpackiej Zachęcie odbywają się także Międzynarodowe Plenery
Malarskie w Boguchwale. Od 2005 r. nasze
miasto stało się ważnym ośrodkiem pracy
twórczej, cenionym i rozpoznawalnym w
Polsce, a plener malarski na trwale wpisał
się do kalendarza wydarzeń artystycznych
na Podkarpaciu. Zachęta to również działalność wydawnicza. Cykl czerech tomów
"Sztuka Podkarpacia", które ukazały się w
2010, 2011, 2013 oraz 2015 roku. Wydawnictwo prezentuje sztukę artystów żyjących i pracujących na Podkarpaciu. – W
czterech tomach przedstawiono dokonania ponad 200 artystów, a opracowanie
zostało życzliwie przyjęte przez środowisko plastyczne, jak i czytelników – mówi
prezes Nowak.
Działalność i długoletnie zaangażowanie Podkarpackiej Zachęty na rzecz
polskiej kultury potwierdzają przyznane
odznaczenia. W 2015 r. Zachęta otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury. Prezes
Nowak był nominowany przez Tadeusza
Ferenca Prezydenta Miasta Rzeszowa (w
2010 r.) do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora Fundacji Kronenberga za
działalność kulturotwórczą. W 2013 r.
otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w Dziedzinie Kultury, a w 2014 r. tytuł Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała. W 2016 r. został
odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz honorową odznaką
"Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Obecnie Podkarpacka Zachęta zrzesza sympatyków sztuki, samorządowców,
przedstawicieli firm i biznesu działających na rzecz kultury i sztuki. Podkarpacka Zachęta cyklicznie organizuje także wystawy w zakładach pracy naszego
miasta. – Rzeszowskie firmy są otwarte na
sztukę. Elektromontaż w swojej siedzibie
realizuje wystawy w "Galerii Na Najwyższym Poziomie" i w Galerii ICN Polfa.
Wszystkie wystawy organizowane są pod
wspólnym hasłem "Firmowe Spotkania
ze Sztuką" – mówi prezes Nowak. Podsumowanie dziesięciu lat działalności Podkarpackiej Zachęty odbyło się 5 kwietnia
2018 roku. Podczas spotkania przyznano
pamiątkowe dyplomy i "Pegazy Zachęty",
autorstwa Krzysztofa Brzuzana, artysty
rzeźbiarza z Rzeszowa. Aktualnie Zachęta
pracuje nad wydaniem ostatniego, piątego tomu "Sztuki Podkarpacia" poświęconego nieżyjącym artystom pod tytułem
"Byli wśród nas".
Rafał Białorucki

Kalendarz
wydarzeń

kulturalnych
Czerwiec
•

•

•

•

•

•

Lipiec
•

•

•

•
Pamiątkową statuetkę Pegaza otrzymał Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka.

9-10 czerwca (sobota, niedziela)
Boguchwała - Dni Boguchwały
(MCK/LOK „Wspólnota”/GBP/
UM)
17 czerwca (niedziela) Racławówka - Piknik rodzinny (LOK
„Wspólnota”/SP Racławówka)
17 czerwca (niedziela) Zgłobień
- Piknik rodzinny (LOK „Wspólnota”/SP Zgłobień)
23 czerwca (sobota) Boguchwała,
Osiedle Centrum - II Energopiknik (MCK/Osiedle Centrum)
23-24 czerwca (sobota, niedziela) Boguchwała - Dni Otwarte
PODR
24 czerwca (niedziela) Racławówka - Jubileusz KGW, Festyn,
(LOK „Wspólnota”)

•

7 lipca (sobota) Mogielnica - Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi (Powiat
Rzeszowski, LOK "Razem")
8 lipca (niedziela) Mogielnica Turniej sołectw (LOK „Razem”/
UM)
22 lipca (niedziela) Kielanówka
– Piknik rodzinny (LOK „Wspólnota”)
22 lipca (niedziela) Zarzecze –
Piknik rodzinny (LOK „Razem”)
28 lipca (sobota) Niechobrz Akcja Zbiórki Krwi (OSP Niechobrz)
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Podkarpacki Festiwal Seniorów

12 maja w hali wystawienniczej Rynku
Miejskiego w Boguchwale odbyła się kolejna edycja Podkarpackiego Festiwalu Seniorów. Festiwal miał charakter eliminacji
do XVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS 2018"
w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia było Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie.
Program festiwalu obejmował występy
seniorów amatorów: solistów, zespołów
śpiewaczych, instrumentalno-wokalnych,
chórów, kapel, gawędziarzy ludowych i
poetów. Na scenie zaprezentowało się blisko 300 uczestników w 33 prezentacjach
konkursowych. Występy oceniało jury
w składzie Marcin Zych, Danuta Pado i
Kazimierz Bober, a gratulacje i podzięko-

wania za występy w Boguchwale złożyli
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław
Kąkol oraz zastępca burmistrza Ewa Śliwa.
Lista laureatów w kategorii "muzyka":
I miejsce - Chór Gaude Vitae ze Stalowej Woli
II miejsce - Elżbieta Pitroff i Maciej
Kulpa z Samorządowego Domu Kultury
w Mielcu
III miejsce - Kazimierz Wiśniowski ze
Strzyżowa
Lista laureatów w kategorii "sztuka słowa, teatr":
I miejsce - Teatr Baccalaureus gr. I ze
Stowarzyszenia EM-ART z Jarosławia
II miejsce - Kabaret Entuzjaści z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie

III miejsce - Maria Bera z Niżańskiego
Centrum Kultury Sokół w Nisku
Lista laureatów w kategorii "folklor, taniec":
I miejsce - Zespół Folklorystyczny
Bieszczadzki Dom z Bandrowa Narodowego
II miejsce - Zespół Śpiewaczy Budziwojce z Rzeszowskiego Domu Kultury
III miejsce - Bronisław Janiec
Do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie w Bydgoszczy zostali nominowani:
Chór Gaude Vitae, Elżbieta Pitroff i Maciej Kulpa, Kazimierz Wiśniowski, Teatr
Baccalaureus i Zespół Tańca Jarosławiaki.
Nagrody pieniężne dla laureatów ufundował dyrektor WDK.
UM

Tydzień Bibliotek w Gminie Boguchwała

Tradycyjnie co roku na początku maja
w całej Polsce organizowany jest „Tydzień
Bibliotek” - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy.
Z tej okazji od 8 do 15 maja w Rezydencji Literackiej i Filiach na terenie Gminy
przygotowano szereg ciekawych wydarzeń.

Wielki Test o…
Gminie Boguchwała

Na rozpoczęcie tegorocznego Tygodnia
Bibliotek ciekawą i jakże edukacyjnie rozwijającą propozycję regionalnej integracji
skierowała Gminna Biblioteka Publiczna w
Boguchwale do mieszkańców i sympatyków
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Gminy Boguchwała. W ramach obchodów
10-lecia odzyskania praw miejskich Boguchwały oraz dla podkreślenia ważnej roli
biblioteki publicznej w lokalnej społeczności 8 maja 2018 roku przeprowadzono
„Wielki Test o… Gminie Boguchwała”. Partnerami Gminnej Biblioteki Publicznej w
Boguchwale w organizacji tego wydarzenia
były szkoły Gminy Boguchwała, które koordynowały przebieg wypełniania Wielkiego
Testu wśród swoich uczniów. Tego dnia w
Rezydencji Literackiej Boguchwały swoją
wiedzę o regionie sprawdzały także osoby
dorosłe, w tym również seniorzy. Dla nich
uczestnictwo w Wielkim Teście miało jeszcze jeden edukacyjny wymiar – było okazją

do sprawdzenia swoim multimedialnych
umiejętności. Poprzez stronę internetową
join.quizizz.com z Wielkim Testem łączyło
się aż 240 osób. Jednakże dla komisji, analizującej komputerowe statystyki, liczyło się
tylko pierwsze logowanie i uzyskana przez
uczestnika konkursu punktacja. Dla 177
uczestników Wielkiego Testu była to przepustka do walki o podium. Oczywiście, w
tej grze liczyli się tylko najlepsi… i takich
liderów komisja wskazała w czterech kategoriach wiekowych, przyznając łącznie 12
nagród i 18 wyróżnień.
Laureatom „Wielkiego Testu o … Gminie
Boguchwała” serdecznie gratulujemy!
Irena Jakubiec
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Majowe spotkania z książką

W bibliotekach całej Gminy tydzień
ten upłynął pod znakiem książek, to one
bowiem są najważniejszymi bohaterami
każdego Tygodnia Bibliotek.
Dziewiątego maja 2018 roku w Rezydencji Literackiej Boguchwały rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny „Wśród bohaterów Jana Brzechwy…”.
Dodajmy – konkurs dla aktywnych, bo
wymagający od uczestników nie tylko
doskonałej znajomości twórczości Jana
Brzechwy, ale także… kreatywności – by
na jednej kartce papieru pokazać to, co
w wierszach Brzechwy najpiękniejsze,
najciekawsze, a na dodatek – inspirujące
artystycznie i literacko. Z takim zadaniem
zmierzyło się aż 94 młodych czytelników
z Gminy Boguchwała. I to z doskonałym
skutkiem. Powstało 95 prac plastycznych,
wykonanych różnorodną techniką, od ilustracji po wycinanki, kolaże, akwarele czy
też popularne wśród dzieci pastele. Było
co oglądać i co podziwiać. Multimedialna
prezentacja prac plastycznych ucieszyła
wszystkich laureatów konkursu oraz ich
rodzinne fankluby. Bo jak świętować, to
razem z rodziną i przyjaciółmi. Podczas
konkursowej gali przyznano 14 nagród i
11 wyróżnień.

Wychowankowie przedszkoli z całej
gminy wspólnie odwiedzali w tym czasie
filie Gminnej Biblioteki Publicznej. Dla
wielu z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece. W Filii w Mogielnicy dzieci zwiedziły bibliotekę, obejrzały znajdujące się w
jej zbiorach pięknie ilustrowane książeczki oraz wysłuchały czytanej na głos bajki
pt. „Tatuś Muminka na rybach”. Podczas
spotkania z przedszkolakami w Zarzeczu,
inspiracją do rozmowy i kreatywnych zabaw plastycznych była książka pt. „Kłopot” autorstwa Iwony Chmielewskiej. W
Niechobrzu dzieci spotkały się ze znanym

i lubianym bohaterem literackim - Brzydkim Kaczątkiem, w Nosówce zaś wysłuchały zabawnej rymowanej opowiastki
Rafała Witka pt.: „Koala nie pozwala”
oraz odpowiadały na zagadki na podstawie książki Marii Majchrzak: „Zagadki:
warzywa”.
11 maja w Filii w Zgłobniu, w sympatycznej atmosferze spotkania młodych
artystów i ich rodzin, otwarta została
wystawa dziecięcych prac plastycznych
zatytułowana „Nasi skrzydlaci przyjaciele
– wiosenne ptaki i motyle”. Temat przewodni wiosennej ekspozycji zainspirowany został przez prezentowaną również
tego popołudnia w papierowym teatrze
Kamishibai bajkę „Mój przyjaciel Kemushi” z tekstem Natalie Dargent oraz ilustracjami Mandany Sadat.

W tym niezwykłym tygodniu, dla
podkreślenia ważnej roli czytelnictwa
w edukacji i to już na samym początku
szkolnej przygody, do grona czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęci
zostali pierwszoklasiści z Boguchwały,
Mogielnicy, Lutoryża i Woli Zgłobieńskiej. Uczniowie klas pierwszych uroczyście przysięgali kochać i szanować książki,
a przez słuchanie i samodzielną recytacje
wierszy o książkach, przygotowywali się
do roli aktywnych i pełnych entuzjazmu
czytelników.
W Niechobrzu oprócz wesołych kalamburów literackich, odbył się konkurs
recytatorski „Wiersze Natalii Usenko”
kształtujący nie tylko sztukę pięknej recytacji, ale również aktorskie zdolności
dzieci z klas I-III.
W poniedziałek 14 maja 2018 roku
najmłodsi czytelnicy Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Boguchwale mieli okazję
poznać warsztat ilustratora książek. Suren
Vardanian – gość boguchwalskiej książnicy, tego dnia pokazał trzecioklasistom z
Boguchwały książki ze swoimi ilustracjami, opowiadając dzieciom o swojej pracy
– ciekawej i inspirującej, ale i też wymagającej od artysty skupienia i odpowiedniego przygotowania.
Tego samego dnia bibliotekę w Racławówce odwiedziły pierwszoklasiści, którzy są w społeczności czytelniczej już od
kwietnia. Dzięki nowościom, które akurat
pojawiły się w tym czasie, dzieci mogły
obejrzeć wystawę książek i wysłuchać
pogadanki zachęcającej do sięgnięcia po
atrakcyjną lekturę.
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 15
maja 2018 roku, w Dzień Polskiej Niezapominajki, odbyło się w Rezydencji Literackiej Boguchwały Podkarpackie Wiosenne Spotkanie z Poezją i Piosenką pn.
„Pamiętajcie o ogrodach…”. To już druga
edycja artystycznego przeglądu, organizo-

wanego przez Wojewódzki Dom Kultury
w Rzeszowie we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Boguchwale. W
repertuarze młodych wykonawców pojawiły się m.in. takie kultowe utwory jak:
„Pamiętajcie o ogrodach”, „Dmuchawce,
latawce”, „Zielone wzgórza nad Soliną”
czy też „Radość o poranku”. Organizatorzy konkursu pamiętali o wszystkim. Były
atrakcyjne nagrody, przysmaki piknikowe, a nawet biblioteczne „Drzewka Wolności” – wspaniała zachęta do tworzenia
własnego, pięknego ogrodu…
Źródło: Irena Jakubiec, Filie GBP;
oprac. Paulina Piechowicz
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Noc Bibliotek w Boguchwale

W sobotę 2 czerwca o godz. 17:00 w Rezydencji Literackiej
Boguchwały rozpoczęła się kolejna edycja Nocy Bibliotek.
Było to święto pełne książek, przepełnione radosnymi wydarzeniami wieczoru.
Laureaci konkursów przeprowadzonych w Tygodniu Bibliotek oraz najaktywniejsi czytelnicy z całej Gminy wraz z rodzinami i przyjaciółmi licznie przybyli na rozpoczynającą Noc Bibliotek Galę Konkursów, podczas której podsumowany został
XV Plebiscyt Czytelniczy „Najlepsi z Najlepszych 2018”. Młodzi
przyjaciele biblioteki, których stawiać można za wzór aktywnego
czytelnictwa i zaangażowania w pracę bibliotecznych klubów i
kół zainteresowań, otrzymali dyplomy i książki, zostali również
nagrodzeni gromkimi brawami. Oklasków zgromadzeni nie
szczędzili również laureatom III Regionalnego Konkursu Informatycznego „SCRATCHowanie w Bibliotece” oraz „Wielkiego
Testu o… Gminie Boguchwała”, których uroczyste rozstrzygnięcie było równie ważnym punktem Gali. Dekoracji laureatów dokonała zastępca Burmistrza Boguchwały Pani Ewa Śliwa.
W tym roku boguchwalska Noc Bibliotek zorganizowana została pod hasłem "Zostały tylko ślady...". Za sprawą wernisażu
wystawy zatytułowanej "F(L)ISZ KARPACKI" Uczestnicy tego
wydarzenia mogli przenieść się do dawno minionych i nie-
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zmiennie fascynujących czasów prehistorycznych, kiedy to naszą planetę zamieszkiwały przedziwne stwory. Ich skamieniałe
kości oraz odciski w kamieniu mogli podziwiać wszyscy zwiedzający wystawę zbiorów Albina Jamroza z Boguchwały oraz
Roberta Szybiaka z Dubiecka.
Wieczór ten okazał się szczególnie fascynujący dla dzieci, dla
których organizatorzy przygotowali wiele różnorodnych atrakcji. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych
Klubu 4-H „Finezja SZTUKi” w Boguchwale i Stowarzyszenia
„Aktywna Kobieta” zatytułowanych „Dino Manufaktura”, przyłączyć się do zabawy z niespodziankami „W Prehistorycznym
Skarbcu…”, cieszyć się urokami wspólnego czytania w plenerze,
a na koniec obejrzeć występ Zakarpackiego Regionalnego Teatru
Lalki BAVKA z Użgorodu przedstawiającego sztukę „Nieudacznik z Wertepe”. Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili bibliotekę otrzymali pamiątkowe certyfikaty.
Boguchwalska Noc Bibliotek nie po raz pierwszy zaskoczyła
atrakcyjnym programem i okazała się niezwykle inspirująca, tak
dla najmłodszych, jak i starszych amatorów czytania.
Paulina Piechowicz

KULTURA I ROZRYWKA
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SPORT

Rajd Rzeszowiak w Boguchwale i Niechobrzu

Baza Rajdu i Park Serwisowy zlokalizowane były na Rynku
Miejskim w Boguchwale. Stąd załogi wyruszyły na trasę rajdu i
także tutaj odbyło się wręczenie nagród.
W rajdzie zorganizowanym przez Automobilklub Rzeszowski
wystartowało łącznie 49 załóg. Po przejechaniu sześciu wymagających odcinków specjalnych do mety dojechało 38 załóg. Załogi
walczyły na OS Siedliska (7,18 km) i OS Niechobrz (7,50 km).

Wojciech Gieral i Mateusz Pogoda (Peugeot 106) zwyciężyli w
rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia,
Mariusz Zieliński i Ryszard Chlebowski (Mitsubishi Lancer) w
Super KJS, a Krzysztof Przywara i Magdalena Grabowska (Peugeot 206) byli najszybsi w Konkursowej Jeździe Samochodem.
Puchary zawodnikom wręczyli zastępca burmistrza Jerzy
Opaliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Automobilklub Rzeszowski, fot. UM

Lubcza zakończyła sezon
z brązowym medalem
Tegoroczny turniej finałowy III Ligi Mężczyzn miał dramatyczny przebieg i do ostatniego dnia trzy drużyny liczyły się w
grze o mistrzostwo. Zespół z Racławówki ostatecznie zakończył
zmagania na trzecim miejscu.
Pierwszy dzień turnieju finałowego przebiegł zaskakująco. Zwyciężyły zespoły, które do walki ruszały z zajmowanych
po rundzie zasadniczej pozycji 3 i 4. Najpierw swój pojedynek
przegrał lider z Sędziszowa, który uległ młodej ekipie AKS-u.
Lubcza mogła wykorzystać szansę i podobnie jak przed rokiem
objąć prowadzenie po pierwszym dniu rywalizacji. Zespół z Racławówki zagrał jednak słabo i nie był w stanie przeciwstawić się
ekipie Spartakusa Adamówka.
Zawodnicy z Racławówki wrócili do formy w drugi dzień rozgrywek. Po zaciętym pojedynku pokonali w trzech setach PZL
Sędziszów Młp. Drużyna Lubczy zagrała twardo w końcówkach
setów i trzy razy triumfowała na przewagi. W drugim pojedynku
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Spartakus pokonał drużynę z Rzeszowa 3:1.
Ostatni pojedynek turnieju z AKS-em Rzeszów zawodnicy z
Racławówki rozpoczęli znakomicie. Lubcza kontrolowała przebieg gry i ostatecznie triumfowała 25:16. Drugi set rozpoczął się
od prowadzenia Racławówki, lecz z czasem inicjatywę przejęli
rzeszowianie, którzy po objęciu prowadzenia nie oddali go już
do końca. Niemal przez cały trzeci set prowadzenie przechodziło
z rąk do rąk. W ważnym momencie walki kontrowersyjne decyzje podjęli sędziowie. Zespół z Rzeszowa zdominował końcówkę
i triumfował 25:20. Lubcza wyszarpała zwycięstwo w czwartej
odsłonie, jednak w tie-breaku ponownie inicjatywę przejął AKS
i triumfował 25:11. Emocjonujący turniej zakończył się zwycięstwem drużyny z Sędziszowa, która pokonała w ostatnim meczu
Spartakusa 3:0. W turnieju przyznano również nagrody indywidualne, a wśród nagrodzonych znalazł się Mateusz Hołobut
- najlepszy atakujący.
fot. SST Lubcza
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