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W wyniku działań pod-
jętych przez Urząd Miejski 
w Boguchwale Marszałek 
Województwa Podkarpac-
kiego, decyzją z dnia 14 
września 2018 roku, cofnął 
pozwolenie Zakładom Na-
praw Samochodów w Bo-
guchwale na wytwarzanie 
ora z zbieranie odpadów. 

W wyniku interwencji 
podjętej przez Urząd Miej-
ski w Boguchwale firma dzierżawiąca teren od Zakładów Naprawy 
Samochodów Sp. z o. o., która w wyniku toczącego się postępowania 
przyznała się do posiadania części odpadów znajdujących się na terenie 
zakładu, zutylizowała 47 ton odpadów odzieżowych. Pozostałe odpady 
znajdujące się na terenie ZNS są objęte postępowaniem Marszałka Wo-
jewództwa Podkarpackiego oraz Starosty Rzeszowskiego.

źródło i fot. UM

Pierwsze odpady z ZNS usunięte

Gmina Boguchwała złożyła wniosek 
o dofinansowanie przebudowy drogi 

na osiedlu Boguchwała Gaj 
17 września Gmina Boguchwała złożyła wniosek o dofinansowanie 

zadnia pn. "Przebudowa drogi na Osiedlu Koreja w Boguchwale w km 
od 0+006,7 do 0+769,05" w ramach Programu gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę 762 m drogi wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą - budową chodnika i poboczy, budową wy-
niesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem. Realizacja 
zadania przyczyni się do podniesienia poziomu jakości infrastruktury 
drogowej oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i komfortu użyt-
kowania drogi. Realizację zadania zaplanowano na rok 2019. Całkowita 
wartość projektu wynosi 2 866 483 zł, z czego wnioskowane dofinanso-
wanie ze środków Programu to 1 433 3241 zł. Obecnie wniosek prze-
szedł ocenę formalną.

UM, fot. google maps
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Wyniki Wyborów Samorządowych 
2018 w Gminie Boguchwała 

21 października do urn wyborczych poszła 
ponad połowa uprawnionych do głosowania 
mieszkańców Gminy Boguchwała. Miesz-
kańcy zdecydowali, że urząd Burmistrza 
Boguchwały przez najbliższe pięć lat będzie 
sprawował Wiesław Kąkol. Po niedzielnym 
głosowaniu, poznaliśmy także listę 21 rad-
nych Rady Miejskiej.

Liczba uprawnionych do głosowania miesz-
kańców wyniosła 16 153. W wyborach na Bur-
mistrza Boguchwały oddano 9232 głosy, z cze-
go 105 głosów uznano za nieważne. Wiesław 
Kąkol, zgłoszony przez KWW Przyjazna Gmi-
na Boguchwała, uzyskał 5 767 głosów. Wiesław 
Dronka, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawie-
dliwość, uzyskał 3 360 głosów.

Dla wyboru Rady Miejskiej utworzono  
3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybiera-
no 21 radnych.

W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 
miasto Boguchwała wybrano 6 radnych:

• Piotr Pustelny - KWW Przyjazna Gmina 
Boguchwała - 406 głosów

• Agnieszka Bednarska - KWW Przyjazna 
Gmina Boguchwała - 255 głosów

• Maria Angowska - KWW Przyjazna Gmi-
na Boguchwała - 245 głosów

• Agnieszka Siorek - KWW Przyjazna 
Gmina Boguchwała - 241 głosów

• Dominik Maziarz - KW Prawo i Sprawie-
dliwość - 209 głosów

• Elżbieta Zielińska - KW Prawo i Sprawiedli-
wość - 160 głosów 

W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 
Zarzecze, Lutoryż, Mogielnicę i Niechobrz 
wybrano 7 radnych:

• Tadeusz Rak - KWW Przyjazna Gmina 
Boguchwała - 300 głosów

• Katarzyna Warchoł - KWW Przyjazna 
Gmina Boguchwała - 254 głosy

• Antoni Ziobro - KWW Przyjazna Gmina 
Boguchwała - 252 głosy

• Andrzej Zając - KW Prawo i Sprawiedli-
wość - 208 głosów

• Jerzy Mazur - KWW Przyjazna Gmina 

Boguchwała - 190 głosów
• Marta Ćmiel-Giergielewicz - KW Prawo 

i Sprawiedliwość - 173 głosy
• Grzegorz Wojewoda - KW Prawo i Spra-

wiedliwość - 153 głosy

W okręgu wyborczym nr 3 obejmującym 
Kielanówkę, Racławówkę, Nosówkę, Zgłobień 
i Wolę Zgłobieńską wybrano 8 radnych:

• Łukasz Hudzik - KW Prawo i Sprawiedli-
wość - 466 głosów

• Tadeusz Kalandyk - KWW Przyjazna 
Gmina Boguchwała - 263 głosy

• Alina Pociask - KW Prawo i Sprawiedli-
wość - 260 głosów

• Iwona Pezdan-Śliż - KWW Przyjazna 
Gmina Boguchwała - 259 głosów

• Paweł Sanecki - KWW Przyjazna Gmina 
Boguchwała - 239 głosów

• Piotr Kobyłecki - KW Prawo i Sprawie-
dliwość - 215 głosów

• Marek Cisek - KWW Przyjazna Gmina 
Boguchwała - 173 głosy

• Piotr Bednarski - KW Prawo i Sprawie-
dliwość - 158 głosów

Mieszkańcy Gminy Boguchwała wybierali 
także radnych do Rady Powiatu Rzeszowskie-
go oraz radnych do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. W okręgu wyborczym nr  
5 obejmującym Gminę Boguchwała wybra-
nych zostało 3 radnych powiatu:

• Wiesław Kwasek - KW Prawo i Sprawie-
dliwość - 1 441 głosów

• Anna Wolska - KW Prawo i Sprawiedliwość -  
1 270 głosów

• Rafał Białorucki - Komitet Wyborczy PSL -  
1 071 głosów

W wyborach do Sejmiku, w okręgu nr  
1 obejmującym miasto Rzeszów oraz powiaty 
leżajski, łańcucki, rzeszowski wybrano 8 rad-
nych: Krzysztof Feret i Danuta Stępień z KKW 
Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska oraz Jerzy Cypryś, Maria Fajger, Stanisław 
Kruczek, Jacek Kotula, Mieczysław Tołpa i Ka-
rol Ożóg z KW Prawo i Sprawiedliwość.

źródło PKW
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Rada Miejska w Boguchwale VII 
kadencji rozpoczęła swoje funkcjo-
nowanie w dniu 26 listopada 2014 
roku. Ostatnia sesja odbyła 30 paź-
dziernika 2018 roku, która była oka-
zją do podsumowań i podziękowań. 
Podczas całej kadencji odbyło się 58 
sesji Rady Miejskiej, podczas których 
podjętych zostało 797 uchwał. Radni 
przedstawili 219 wniosków i zapytań. 
Przyjęto również 17 stanowisk Rady.

Jednym z pierwszych zadań Rady 
w 2015 roku było uchwalenie budżetu. 
Dochody gminy na 2015 rok zostały 
ustalone na kwotę 56,1 mln zł a wydatki 
stanowiły 57,7 mln zł. Główne działania 
w 2015 roku skoncentrowały się ponadto 
na uchwaleniu nowych statutów sołectw 
oraz podzieleniu miasta Boguchwała 
na 4 osiedla. W 2015 roku zakończyły 
się również duże inwestycje, budowa 
Rynku Miejskiego, czy przebudowa 
basenów. W szkołach zostały zlikwido-
wane tzw. „zerówki”, zastąpione 10-go-
dzinnymi oddziałami przedszkolnymi.

Do ważniejszych uchwał podjętych 
przez Radę Miejską w 2016 roku należała 
uchwała dotycząca Statutu Gminy. Rada 

wyraziła także negatywną opinię w spra-
wie przyłączenia  Kielanówki i części 
Racławówki do Rzeszowa. Uchwalony 
został Program Budownictwa Mieszka-
niowego, a radni wyrazili zgodę na za-
warcie porozumienia w zakresie współ-
pracy przy realizacji budowy łącznika 
drogi ekspresowej S-19. Rada zdecydo-
wała o likwidacji Miejskiego Zarządu 
Dróg i Nieruchomości Komunalnych 
oraz przystąpieniu do projektów reali-
zowanych przez Stowarzyszenie ROF.

Jedną z ważniejszych uchwał 2017 
roku było wyrażenie stanowiska w spra-
wie przyłączenia Racławówki do Rze-
szowa. Podjęto również uchwałę doty-
czącą przystąpienia gminy do projektu 
„Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gmi-
ny Boguchwała”. Na kolejnych sesjach 
decydowano m.in. o przekształceniu 
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, tary-
fach opłat za wodę i ścieki, powierzeniu 
zadań z zakresu utrzymania dróg spółce 
GO-KOM, czy podwyższeniu kapitału 
zakładowego gminnych spółek. Przy-
stąpiono także do kolejnych projektów 
ROF z zakresy transportu, odnawial-
nych źródeł energii i przedsiębiorczości. 

Pod koniec ubiegło roku Rada powtór-
nie wyraziła opinię w sprawie przyłą-
czenia części Racławówki do Rzeszowa. 
Uchwalono również budżet na 2018 
rok z dochodami na poziomie 91 mln 
zł i wydatkami w kwocie 94,4 mln zł. 

W 2018 roku podjęto uchwały m.in. 
w sprawie podziału gminy na stałe ob-
wody głosowania, rozbudowy i przebu-
dowy szkół w Mogielnicy i Kielanówce, 
podwyższenia kapitału zakładowego 
GOKOM, nadania statutu Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej, przystąpienia do 
projektu „Wyższa jakość edukacji 
w Gminie Boguchwała” oraz ustalenia 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych.

źródło UM, Rada Miejska

Podsumowanie pracy Rady Miejskiej  
w Boguchwale VII kadencji

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Boguchwała!

W związku z zakończeniem VII kadencji samorządu Gminy Boguchwała składamy serdeczne podziękowania za współpracę 
wszystkim osobom, które przez minione lata włączyły się w działania na rzecz rozwoju Gminy.

 Dziękujemy Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom i Radom Sołeckim, Zarządom Osiedli, pracownikom placówek oświatowych oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych. Dziękujemy przedstawicielom organizacji społecznych, ochotniczych straży pożarnych, klu-
bów sportowych, stowarzyszeń i parafii oraz wszelkich instytucji, z którymi dane było nam współpracować.

Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom z Urzędu Miejskiego  w Boguchwale, którzy codzien-
nie wspierali nas swoją wiedzą i zaangażowaniem.

Nowym władzom samorządowym życzymy sukcesów oraz sił w tej zaszczytnej, acz trudnej, pracy samorządowej. Mieszkańcom 
Gminy Boguchwała życzymy, aby nasza mała ojczyzna mogła nadal się rozwijać i była dobrym miejscem do życia.

Podziękowanie

Burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka

Zastępca Burmistrza
Ewa Śliwa

Zastępca Burmistrza
Jerzy Opaliński



Stowarzyszenie Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego złożyło wnioski 
"Kompleksowa rewitalizacja na tere-
nie ROF" oraz "Instalacja kotłów na 
paliwa stałe w gospodarstwach domo-
wych - projekt parasolowy" w naborach 
ogłoszonych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt "Kompleksowa rewitaliza-
cja na terenie ROF" jest strategicznym 
projektem dla Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. Ma na celu ogra-

niczenie istotnych problemów zidenty-
fikowanych w Lokalnych  Programach 
Rewitalizacji Gmin Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go. W projekcie bierze udział 12 gmin 
należących do Stowarzyszenia ROF 
w tym Gmina Boguchwała. W ramach 
projektu gminy otrzymają wsparcie fi-
nansowe na m.in. na remont budynków 
użyteczności publicznej w celu przy-
wrócenia lub nadania nowych funkcji 
społecznych, gospodarczych, czy kul-
turalnych. Całkowita wartość projek-

tu wyniesie ponad 106 mln zł, z czego  
64,7 mln zł stanowią środki z funduszy 
europejskich.
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Stowarzyszenie ROF złożyło wnioski na rewitalizację 
i instalację ekologicznych kotłów

Już po raz czternasty dziennik 
"Rzeczpospolita" przygotował zesta-
wienie najlepszych polskich samo-
rządów. Gmina Boguchwała drugi 
rok z rzędu zwyciężyła w kategorii 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

Laureaci Rankingu Samorządów to 
najlepsze w Polsce gminy i miasta pod 
względem zrównoważonego rozwoju. 
W rankingu wyróżnione zostały te sa-
morządy, które najlepiej dbają o kon-
dycję finansową, uruchamiają lokalne 
zasoby i przedsiębiorczość, przeciw-
działają zjawiskom niekorzystnym 
w środowisku, a często i w strukturze 
społecznej, a także podnoszą jakość 
świadczonych przez siebie usług pu-
blicznych.

Gmina Boguchwała drugi rok 
z rzędu uplasowała się na pierwszym 
miejscu w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. Wśród miast na 
prawach powiatu zwyciężyła Zielo-
na Góra, a gmin wiejskich lubelskie 
Wisznice.

Kapituła Rankingu "Rzeczpospoli-
tej" składała się z uznanych ekspertów 
wielu dziedzin życia społecznego - sa-
morządowców i polityków. Najlepsze 
gminy i miasta w Polsce oceniali: Jerzy 
Buzek - były premier RP, europoseł, 
były Przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego, Bogusław Chrabota - re-
daktor naczelny dziennika "Rzeczpo-
spolita", Teresa Czerwińska - minister 
finansów, Anna Cieślak-Wróblewska - 
redaktor dziennika "Rzeczpospolita", 
Adam Hamryszczak - podsekretarz 

stanu Ministerstwa Rozwoju, Andrzej 
Porawski - dyrektor Biura Związek 
Miast Polskich, Jerzy Stępień - sędzia, 
prawnik, były prezes Trybunału Kon-
stytucyjnego, Paweł Tomczak - dyrek-
tor Biura Związku Gmin Wiejskich 
RP, Cezary Trutkowski - prezes zarzą-
du Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej i Hanna Wawrowska - autorka 
i szef projektu "Rzeczpospolita. Życie 
Regionów".

W porównaniu z poprzednimi lata-
mi, kryteria oceny w Rankingu Samo-
rządów poszerzyły się. W edycji 2018 
pod uwagę zostało wzięte około 50 
wskaźników. Większość z nich pocho-
dziła z publicznych źródeł informacji 
- danych ze sprawozdań budżetowych 
udostępnianych przez Ministerstwo 
Finansów, danych zbieranych przez 
Główny Urząd Statystyczny oraz da-
nych płynących od samych samorzą-
dów. - Nasz ranking zmienia się co 
roku, bo dostępność danych stopniowo 
się poprawia, ale także dlatego, że zmie-
niają się priorytety rozwoju lokalnego, 
co wymaga korekt w punktacji. Jakość 
życia mieszkańców zależy od różnych 
czynników rozwoju, a nasz ranking 
ma ambicję zobrazować ten rozwój 
w sposób możliwie wszechstronny. 
Rozwój powinien być zrównoważony, 
a więc uwzględnienie trójkąta trzech 
czynników: społecznego, gospodarcze-
go i środowiskowego, jest oczywiste. 
Uzupełniliśmy ten trójkąt jeszcze o ja-
kość zarządzania - mówi Jerzy Buzek, 
przewodniczący Kapituły Rankingu 
Samorządów "Rzeczpospolitej".

Gmina Boguchwała została także 
wyróżniona w rankingu Złota Setka 
Gmin Podkarpacia 2018 organizowa-
nym przez Gazetę Codzienną Nowiny. 
Tym razem nasz samorząd zajął dru-
gie miejsce wśród gmin miejsko-wiej-
skich. Podsumowania osiągnięć po-
szczególnych gmin dokonała kapituła 
złożona z ekspertów, na podstawie ze-
stawienia przygotowanego przez dr 
Krzysztofa Kaszubę we współpracy 
z Polskim Towarzystwem Ekonomicz-
nym oraz Małopolskim Instytutem 
Gospodarczym. Pod uwagę brano 
między innymi dochody samorządów, 
inwestycje oraz wydatki na jednego 
mieszkańca. W rankingu przed Gmi-
ną Boguchwała uplasowała się jedynie 
Gmina Lesko.

źródło rp.pl, 
Gazeta Codzienna Nowiny

Boguchwała zwycięzcą Rankingu Samorządów 2018



 Boguchwalski Spichlerz i Dom  
Kultury

W ramach projektu Gmina Bo-
guchwała planuje przebudowę Spichle-
rza na Rynku Miejskim oraz moderni-
zację Domu Kultury przy ul. Kolejowej. 
Utworzenie Centrum Wsparcia Przed-
siębiorczości w budynku Spichlerza ma 
za zadanie wesprzeć osoby bezrobotne 
w procesie wychodzenia z bezrobocia. 
Zaplanowano kompleksowe działania 
wspomagające przedsiębiorców oraz 
podmiotów ekonomii społecznej. Po-
nadto pomieszczenia zabytkowego Spi-
chlerza zostaną przeznaczone na siedzibę 
stowarzyszeń, klubów oraz organizację 
szkoleń, warsztatów. Natomiast w bu-
dynku Domu Kultury przy ul. Kolejowej 
zostanie utworzone Centrum Rozwo-
ju Społecznego, które przyczyni się do 
poprawy zdolności w przezwyciężaniu 
różnego rodzaju trudności w wypełnia-

niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym. W placówce 
prowadzona będzie świetlica dla dzieci 
z kołami zainteresowań, korepetycjami 
i zajęciami wypełniającymi czas wolny. 
W ramach projektu planuje się również 
utworzenie świetlicy dla dorosłych.

Instalacja ekologicznych kotłów
Głównym celem projektu "Instalacja 

kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach 
domowych - projekt parasolowy" jest 
poprawa jakości powietrza atmosferycz-
nego, a także zmniejszenie negatywnych 
presji środowiskowych na obszary cenne 
przyrodniczo, zlokalizowane zarówno na 
obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, jak i w całym wojewódz-
twie podkarpackim. To trakże poprawa 
efektywności energetycznej  budynków, 
a tym samym zmniejszenie zużycia, ogra-
niczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów 

i innych substancji zanieczyszczających. 
W ramach projektu planowane jest doko-
nanie, w 272 gospodarstwach domowych 
z terenu Gminy Boguchwała i pozosta-
łych gmin ROF, wymian nieefektywnych 
starych pieców węglowych na nowocze-
sne, niskoemisyjne kotły na ekogroszek. 
Całkowita wartość projektu to blisko  
6,3 mln zł, z czego 4,9 mln zł dofinanso-
wane zostanie ze środków EFRR.

źródło i fot. UM
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Poznaliśmy listę projektów, które zostaną poddane pod 
głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Bo-
guchwała 2019.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostało zgło-
szonych 29 projektów, które zostały poddane weryfikacji przez 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod względem formalno-
-prawnym, m.in. zgodności propozycji z ustawą o samorządzie 
gminnym, planem zagospodarowania przestrzennego, zgodno-
ści z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych 
realizacji zadania, kosztów eksploatacji, utrzymania projektu.

W kategorii "budowa, modernizacja oświetlenia" weryfikacji 
poddano: 5 zgłoszonych wniosków, 5 wniosków zostało pozy-
tywnie zweryfikowanych i skierowanych do głosowania miesz-
kańców. W kategorii "budowa, przebudowa dróg" weryfikacji 
poddano 9 zgłoszonych wniosków, 4 wnioski zostało zweryfiko-
wanych pozytywnie, 5 wniosków negatywnie. W kategorii "bu-
dowa, rozbudowa terenów rekreacyjnych" weryfikacji poddano 
15 zgłoszonych wniosków, 12 wniosków zostało zweryfikowa-
nych pozytywnie i skierowanych do głosowania mieszkańców, 
natomiast 3 wnioski zostały zweryfikowane negatywnie.

Głosowanie
Każdy mieszkaniec ma możliwość wypełnienia ankiety do 

głosowania i przesłania  tylko jednej zeskanowanej ankiety na adres 
bo@boguchwala.pl w terminie 10-16.11.2018 r. lub przesłać tylko jed-
ną  ankietę do głosowania drogą pocztową na adres Urząd Miejski 
w Boguchwale ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, przy czym za 
ważne uznaje się ankiety, które wpłyną do Urzędu Miejskiego najpóź-
niej w dniu 19.11.2018 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Zmianie uległ sposób głosowania w formie papierowej. Wy-
magane jest osobiste dostarczenie do punktu głosowania for-
mularza ankiety w wersji papierowej w dniach 13-16.11.2018 
r. Punkty głosowania zostały zlokalizowane: w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w godzinach  07:30-
15:30, w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale, filiach 
Lokalnego Ośrodka Kultur „Razem” w Zarzeczu, Lutoryżu, 
Mogielnicy i Niechobrzu, filiach Lokalnego Ośrodka Kultur 
„Wspólnota” w Woli Zgłobieńskiej, Zgłobniu, Nosówce, Racła-
wówce i Kielanówce w godz. 17:00-20”00.

W tym roku głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Bo-
guchwała, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie będą gło-
sowały za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. W takim przy-
padku osoba niepełnoletnia musi ze sobą przynieść do punktu 
głosowania podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę 
na udział w głosowaniu lub wraz z nim wypełnić kartę na miej-
scu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała 2019 
zostaną zrealizowane:

• 4 projekty w obszarze "budowa, modernizacja oświetlenia",
• 3 projekty w obszarze "budowa, przebudowa dróg",
• 2 projekty w obszarze "budowa, rozbudowa terenów 

sportowo-rekreacyjnych".
Wybrane do realizacji zostaną projekty z największą liczbą 

głosów w poszczególnych obszarach. W przypadku uzyskania 
równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danym 
obszarze, o kolejności na liście do realizacji decyduje loso-
wanie. Projekty wybrane do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Boguchwała 2019 zostaną uwzględnione przez Burmistrza 
Boguchwały w projekcie budżetu Gminy Boguchwała na 2019 
rok i przedstawione do uchwalenia przez Radę Miejską w Bo-
guchwale.

Lista projektów oraz ankieta do głosowania dostępna na stronie 
internetowej www.boguchwala.pl oraz w punktach głosowania.

Budżet Obywatelski Gminy  
Boguchwała 2019 - lista projektów
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Społecznicy, działacze kultury, propagatorzy sportu, 
przedsiębiorcy - to osoby, które zostały odznaczone me-
dalem "Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego" za szcze-
gólną aktywność na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Rada Powiatu Rzeszowskiego uhonorowała w ten sposób 
pracę, inicjatywy oraz kreatywność osób, które w znaczą-
cy sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowe-
go oraz społecznego rozwoju powiatu. Medal - przyznany 
z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - 
otrzymali działacze rekomendowani przez: przedstawicieli 
władz powiatowych, organy administracji rządowej oraz 
organizacje pozarządowych, jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz media.

Medalem "Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego" od-
znaczonych zostało 7 osób, w tym mieszkanki Gminy 
Boguchwała: Stefania Buda - regionalistka, ambasadorka 
lokalnych tradycji i zwyczajów, widowisk obrzędowych 
oraz gwary oraz Maria Dudek - prezes Towarzystwa Miło-
śników Tańca Towarzyskiego – Klub Tańca Towarzyskiego 

"Dżet Rzeszów-Boguchwała", propagator tańca towarzy-
skiego i autorka wielu przedsięwzięć tanecznych o między-
narodowym zasięgu.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Filhar-
monii Podkarpackiej, przy okazji obchodów 100-lecia Te-
renowych Oddziałów Administracji Wojskowej. Medale 
wyróżnionym wręczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłow-
ski.

źródło i fot. www.powiat.rzeszow.pl 

Mieszkanki gminy z medalami za zasługi dla powiatu

Burmistrz Boguchwały podpisał umowę z wykonaw-
cą Otwartej Strefy Aktywności. Nowy plac zabaw w Bo-
guchwale powstanie w ramach rządowego programu bu-
dowy Otwartych Stref Aktywności.

Inwestycja przewiduje wykonanie na terenie przy Rynku 
Miejskim w Boguchwale wieży o wysokości 4 m ze zjeż-
dżalniami i podestami, a także trampoliny i mini parku 
linowego. W ramach projektu powstanie także siłownia 
plenerowa składająca się m.in. z orbitreka, biegacza, pra-
sy ręcznej i nożnej, wahadła oraz twistera. Strefa relaksu 
będzie się składać z stołu do gry w szachy z siedziskami, 
zostaną wykonane nasadzenia, zamontowane ławeczki 
i stojak na rowery.

Wartość prac to 185 116,23 zł. Dotacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wyniosła 75 000 zł. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na koniec listopada bieżącego roku.

źródło i fot. UM

W Boguchwale powstanie Otwarta Strefa Aktywności 

Pierwszy etap rozbudowy przewiduje zwiększenie po-
wierzchni zabudowy placówki o ponad 300 m2, która w efek-
cie inwestycji wyniesie ponad 1500 m2. 

Przebudową zostanie objęty parter oraz piętro budynku, prze-
widziano roboty wykończeniowe, m.in. wykonanie posadzek 
i nowych instalacji - elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach prac pla-
nuje się wykonanie podjazdu zewnętrznego dla osób niepełno-
sprawnych oraz montaż podnośnika.

W drugim etapie inwestycji powstanie boisko sportowe, a tak-
że droga wewnętrzna, miejsca postojowe i chodniki. Zakończe-
nie rozbudowy szkoły w Mogielnicy planowane jest na sierpień 
2019 roku. Wykonawcą prac o wartości 3 550 032,87 zł jest Firma 
Handlowa ROSE Tomasz Leszczak.

źródło i fot. UM

Ruszyła rozbudowa szkoły w Mogielnicy
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Za nami trzecia edycja Festiwalu 
"Smaki Jesieni". W ramach wydarzenia 
swój jubileusz świętował zespół "Kom-
panija".

Częścią wydarzenia organizowanego 
przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury 
Zespół Pieśni i Tańca "Kompanija" oraz 
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwa-
le był konkurs "Spiżarnia pełna smaków". 
Wystawcy zaprezentowali dżemy i powi-
dła, soki, a także wypieki i pieczywo. Nie 
zabrakło występów kapel i zespołów ludo-
wych - "Jubilatek" ze Zgłobnia, "Kaliny" 
z Lutoryża oraz gospodarze - "Kompanija" 
z Boguchwały, a całość zakończył koncert 
zespołu "Freeborn Brothers".

Główną częścią wydarzenia był ju-
bileusz 20-lecia działalności zespołu 
"Kompanija". Pamiątkowy dyplom z rąk 
burmistrza Wiesława Dronki odebrała 
prezes stowarzyszenia Zdzisława Dudek. 

Dyplomy za wieloletnią działalność w ze-
spole otrzymali także Krystyna Sierżęga 
i Edward Opaliński. Podziękowania zło-
żyli także Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kąkol, radny powiatu rzeszow-
skiego Wiesław Kwasek, dyrektor LOK 
"Razem" Anna Wolska oraz przedstawi-
ciele zaprzyjaźnionych zespołów.

Historia zespołu sięga 1998 roku, gdy 
Wojciech Kalandyk i sołtys Adam Wetula 
reaktywowali Koło Gospodyń Wiejskich 
w Boguchwale. Na kolejne spotkanie zapro-
sili Zbigniewa Stojka z zamiarem utworze-
nia zespołu folklorystycznego. Propozycja 
się spodobała, panie wybierały śpiew, bądź 
taniec. Z czasem do rodzącego się zespo-
łu doszli panowie i rozpoczęły się próby. 
W krótkim czasie Zbigniew Stojek z pomo-
cą Macieja Stopy i Edwarda Opalińskiego 
zbudowali kapelę folklorystyczną. Począt-
kowo zespół taneczny występował oddziel-
nie jednak z czasem połączył się w całość. 
Dotychczasowa działalność artystyczna to 
tańce i przyśpiewki Ziemi Rzeszowskiej, 
występy w przeglądach folklorystycznych 
na poziomie wojewódzkim i ogólnokra-
jowym, a także występny na arenie mię-
dzynarodowej, m.in. we Włoszech, Turcji 
i Hiszpanii. "Kompanija" dwukrotnie zdo-
była pierwsze miejsce w przeglądzie kapel 
ludowych "Do Korzeni" oraz kilkukrotnie 

zwyciężała w konkursie kapel Radio Rze-
szów. Zespół ma na swoim koncie 5 płyt: 
"Zagroj mi kapelo", "Boguchwała tańczy, 
Boguchwała śpiewa", "W moim ogródecz-
ku", "Nie uciekaj duszko", "Hej w Dzień 
Narodzenia".

Zespołowi patronuje Stowarzyszenie 
pod przewodnictwem prezes Zdzisławy 
Dudek. Jego działalność, oprócz rozwijania 
kultury folklorystycznej, tanecznej i mu-
zycznej skupia się także na propagowaniu 
regionalnego jadła. Sukcesy kulinarne to 
m.in. nagroda "Perły" za gomółki z białe-
go sera, nagroda przyznana w Warszawie 
za nalewkę z czarnego bzu, czy nagroda 
w konkursie "Podkarpackie Smaki Myśliw-
skie" za pieczeń z dzika.

źródło i fot. UM

20 lat zespołu "Kompanija" 

26 września w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury 
w Boguchwale oraz na Rynku Miejskim przeprowadzone zo-
stało Powiatowe Ćwiczenie Obronne. Organizatorem przed-
sięwzięcia był Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski. 

W pierwszym etapie przeprowadzone zostały wykłady oraz 
pokazy instruktażowe. W drugim etapie odbyły się ćwiczenia 
praktyczne, m.in. symulacja masowego wypadku komunika-
cyjnego. W ćwiczeniu uczestniczyły zespoły ratownictwa me-
dycznego Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, zastępy z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz 5 zastępów 
OSP z terenu naszej gminy - OSP Boguchwała, OSP Niechobrz, 
OSP Nosówka, OSP Mogielnica, OSP Zarzecze, a także zastęp 
strażaków z Hermanowej. W działaniach pomocniczych i za-
bezpieczających uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miej-
skiej Policji w Rzeszowie.

Wszyscy uczestnicy w sposób praktyczny sprawdzali swo-
ją wiedzę, doskonalili umiejętności i koordynację wspólnych 
działań. Omówienie wraz z wnioskami z ćwiczeń dla strażaków 
przeprowadził bryg. Paweł Szkoła z KM PSP.

źródło i fot. UM

Powiatowe Ćwiczenie Obronne w Boguchwale
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Jubileusz 50-lecia funkcjo-
nowania Szkoły Podstawowej 
w Boguchwale w obecnym budyn-
ku obchodziła w dniach 11-14 paź-
dziernika br. społeczność szkolna 
i mieszkańcy Boguchwały. 

 W czwartek, 11 października uli-
cami miasta przeszedł barwny koro-
wód uczniów klas I-III. Uczestników 

powitali na Rynku Miejskim Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław Dronka 
i Zastępca Burmistrza Ewa Śliwa. 

W sobotę, 13 października na 
uroczystej Mszy Św., której prze-
wodniczył proboszcz parafii ks. Ma-
riusz Mik, modlono się w intencji 
uczniów, rodziców i pracowników 
szkoły. Dalsza część miała miejsce 
w budynku szkoły. Gości powita-
ła dyrektor Renata Olszyńska. Za-
szczycili swą obecnością: Starosta 

Rzeszowski Józef Jodłowski, wizy-
tator Beata Szal-przedstawiciel Pod-
karpackiego Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, proboszcz parafii ks. 
Mariusz Mik wraz księżmi i siostra-
mi zakonnymi, władze samorządo-
we: Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kąkol i Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Dronka z Zastęp-
cą Ewą Śliwą, radni powiatu i gminy, 
przewodniczący rad osiedla, przed-
stawiciele oświatowych związków 
zawodowych - Przewodnicząca KM 
NSZZ Solidarność Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Rzeszo-

wie Bogusława Buda  i Wiceprezes 
Oddziału ZNP Andrzej Kawuza, 
dyrektorzy szkół i placówek kultu-
ry z terenu gminy, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Bo-
guchwała, pracownicy UM, przed-
stawiciele zakładów pracy, instytucji 
lokalnych, banku, firm ubezpiecze-
niowych, emerytowani i obecni na-
uczyciele i pracownicy szkoły, rodzi-
ce na czele z prezydium Komitetu 
Rodzicielskiego z roku 1968 i Rada 
Rodziców oraz osoby związane 
z rozbudową szkoły, uczniowie, 
absolwenci, pierwszy Samorząd 
Uczniowski i obecni członkowie SU.

50-letnia historia szkoły została 

przedstawiona w prezentacji przy-
gotowanej przez U. Kut i L. Lesiak. 
Dyrektor szkoły wręczyła Leszko-
wi Kalandykowi, Małgorzacie Rak 
i Elżbiecie Dobrzańskiej okoliczno-
ściowe nagrody. Po wystąpieniach 
zaproszonych gości obejrzano część 
artystyczną przygotowaną przez  
B. Żak, L. Tańczowską-Majchrowicz, 
A. Uryniak z oprawą muzyczną  
M. Kamińskiej-Stącel i G. Ziobro. 
Na scenie wystąpiło prawie stu wy-
konawców: uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły. Uroczystość za-
kończyła się recitalem zespołu Buen 
Camino z zaproszonymi gośćmi 
i zespołu akordeonistów w składzie:  
Z. Stojek i G. Ziobro oraz kontraba-
sista M. Czeluśniak. 

Uczestnicy uroczystości mieli 
okazję poznać historię szkoły pod-
czas oglądania wystawy zdjęć i eks-
ponatów. Znalazły się tam również 
wpisy nauczycieli do pamiętników 
na przestrzeni 50 lat, kartki z życze-
niami dla Jubilatki od absolwentów 
mieszkających poza granicami Pol-
ski, wizerunek patrona szkoły gen. 
Stanisława Maczka otoczony zdję-

ciami uczniów klas I-III oraz pra-
ce artystów-absolwentów: Barbary 
Bodio, Pauli Fiuk, Agnieszki Szczy-
gieł, Mateusza Zielińskiego, Michała 
Ziobro, Patrycji Ziobro.

W niedzielę szkoła była otwarta 
dla gości. Licznie przybyli mieszkań-
cy Boguchwały i absolwenci szkoły. 
Zarówno zwiedzający, jak i ucznio-
wie mieli okazję obejrzeć wystawę 
Młodzi dla Niepodległej i wpisać się 
do księgi pamiątkowej.

Dzięki finansowemu wsparciu 
sponsorów została wydana publi-
kacja 50-lecie Szkoły Podstawowej 
w Boguchwale. 

W obchody 50-lecia szkoły wpi-
suje się również inicjatywa Łączymy 
pokolenia  realizowana w ramach 
projektu „Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2018-2019” dofinansowane-
go ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Regional-
nymi Operatorami projektu są: Fun-
dacja Fundusz Lokalny SMK, Sto-
warzyszenie LGD „Partnerstwo dla 
Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie 
LGD „TRYGON-Rozwój i Innowa-
cja”, „Fundacja Przestrzeń Lokalna”. 
W ramach inicjatywy został zreali-
zowany projekt graficzny publikacji, 
wydruki wieloformatowe i wystawa, 
którą można oglądać odwiedzając 
naszą szkołę. W listopadzie zosta-
nie wydana w uproszczonej wersji 
elektronicznej i przekazana gościom 
wystawy publikacja 50-lecie Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale. Znajdą 
się w niej również zdjęcia z uroczy-
stości jubileuszowych i prezentacja 
multimedialna. Realizację inicjaty-
wy zakończą przeprowadzone przez 
wolontariuszy-emerytowanych na-
uczycieli warsztaty nt. historii szkoły.

SP Boguchwała

50 lat Szkoły Podstawowej w Boguchwale
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Jesień 2018 w Szkole Podstawowej 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Zgłobniu obfitowała w wyjątkowe 
edukacyjne wydarzenia. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpa-
cia "Pro Carpathia" w Rzeszowie Szko-
ła Podstawowa w Zgłobniu realizowała 
projekt "Szlak Kultury Wołoskiej", w ra-
mach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020 dzięki wsparciu finansowe-
mu udzielonemu z Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Celem projektu było przybliżenie 
uczniom informacji o dziedzictwie kul-
turowym osadników wołoskich, jed-
nych z "Ojców Europy", depozytariu-
szy i emisariuszy kultury gór, których 
wędrówki miały bardzo duże znaczenie 
dla kształtowania krajobrazu oraz kul-
tury Karpat.

12 września 2018 r. na inaugura-
cję projektu w Szkole Podstawowej 
w Zgłobniu gościł nauczyciel historii 
- regionalista pan Bogdan Dziedzic, 
ze specjalną prelekcją. Wzięło w niej 
udział około 100 osób. Byli to głównie 
uczniowie, nauczyciele, rodzice i miesz-
kańcy Zgłobnia. Prelekcja połączona 
z prezentacją audiowizualną obejmo-
wała zagadnienia kultury pasterskiej 
i historię osadnictwa Wołochów. Pan 
Bogdan Dziedzic w przystępny sposób 
przestawił słuchaczom zwyczaje, religię 
i sposób życia górali karpackich. Zain-
spirował dzieci i młodzież do aktyw-
nego słuchania poprzez opowiadanie 
różnego rodzaju ciekawostek. Zapoznał 
ich m.in. z historią Drakuli, systemem 
lokowania wsi na prawie wołoskim oraz 
budową architektoniczną szałasów pa-
sterskich. 

We wtorek 9 października w parku 
przy Szkole odbyło się uroczyste pod-
sumowanie projektu. W ramach ini-

cjatywy dzieci, nauczyciele i zaprosze-
ni goście mieli okazję poznać tradycję, 
obyczaje, budownictwo i sztukę kuli-
narną Wołochów.

Uczniowie pod kierownictwem lo-
kalnej rękodzielniczki Katarzyny Być 
wykonali z naturalnej wełny czapki oraz 
ulepili z gliny naczynia wołoskie. Wiel-
ką frajdą była wycieczka rowerowa do 
zagrody owczej, gdzie dzieci poznały 
specyfikę hodowli owiec i warunki życia 
tych zwierząt.

Największą atrakcją była budowa 
"mini osady" wołoskiej pod czujnym 
okiem Bogdana Kaczora - specjalisty 
od survivalu. Konstruktorzy na własnej 
skórze przekonali się, czym była praca 
fizyczna ludów pasterskich. Po tak cięż-
kich zadaniach przyszła pora na roz-
rywkę i posiłek. Dyrektor Bartłomiej 
Wisz rozdał laureatom konkursu "Wio-
ska wołoska okiem dziecka" dyplomy 
i nagrody. Potem wspólnie zgromadzeni 
przy palenisku nauczyciele, uczniowie 
i goście degustowali wołoskie potrawy, 
śpiewali piosenki oraz cieszyli się uro-
kami pięknej polskiej jesieni.

Już tydzień później, 16 października 
Szkołę Podstawową im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Zgłobniu odwie-
dziło Mobilne Centrum Edukacyjne. 
MCE to ciężarówka wyposażona w mul-
timedialną klaso-pracownię "iLAB", 
której zadaniem jest docieranie do naj-
bardziej odległych miejsc w Polsce z in-
formacją o programach edukacyjnych 
zarządzanych przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji. Celem projektu jest 
przekazanie wiedzy na temat nowocze-
snych metod nauczania oraz progra-
mów zarządzanych przez Fundację Roz-
woju Systemu Edukacji oraz Narodową 
Agencję Programu Erasmus+.

Istotnym elementem MCE są zajęcia 
dotyczące wykorzystania nowoczesnych 
technologii, podczas których prezento-

wane są nowinki technologiczne. Na 
naczepie znajdują się m.in. tablety, in-
teraktywna tablica oraz podłoga, kost-
ki iMO-LEARN, okulary wirtualnej 
rzeczywistości oraz roboty do nauki 
programowania. W spotkaniu z MCE 
wzięli udział dzieci, nauczycie szkoły, 
a także Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Dronka. Podczas zajęć instruktorzy - 
nauczyciele zademonstrowali, jak połą-
czyć technologię z klasycznym podręcz-
nikiem i wzbogacić swój warsztat pracy.

Wizyta MCE w Szkole Podstawowej 
w Zgłobniu - jedynej na Podkarpa-
ciu - to element projektu językowego 
w ramach European Language Label, 
którego szkoła jest laureatem. Europe-
an Language Label to europejski znak 
innowacyjności w dziedzinie nauczania 
i uczenia się języków obcych. Certyfi-
kat jest wyróżnieniem za innowacyjne 
techniki kształcenia i promuje osiągnię-
cia metodyczne i dydaktyczne. W Pol-
sce przyznawany jest od 2001 roku. Od 
2015 roku nagroda przyznawana jest 
w jednej kategorii konkursowej: za pro-
jekt językowy realizowany pod opieką 
koordynatora w instytucji edukacyj-
nej. Najważniejszym kryterium oceny 
projektów jest ich innowacyjność. In-
nowacyjność w dziedzinie projektów 
językowych polega na znalezieniu 
środków niedostępnych w dotychcza-
sowej praktyce nauczyciela języka ob-
cego, służących do lepszego rozwijania 
komunikacyjnych kompetencji języ-
kowych (obejmujących kompetencje 
ogólne, językowe, socjolingwistyczne 
i pragmatyczne, interkulturowe) albo 
umożliwiających pełną realizację po-
trzeb i uzupełnienie braków kompeten-
cyjnych uczniów.

źródło i fot. SP Zgłobień

Projekt "Szlak kultury wołoskiej" oraz wizyta  
Mobilnego Centrum Edukacyjnego  
w Szkole Podstawowej w Zgłobniu
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Szkoła Podstawowa im. Ks. Czesława Przystasia w Lu-
toryżu znalazła się wśród 300 szkół w Polsce, które biorą 
udział w Konkursie "Do Hymnu" organizowanym przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadanie konkursowe polegało na jednoczesnym wy-
konaniu, przez przynajmniej połowę uczniów szkoły, pol-
skiego hymnu oraz dwóch innych pieśni hymnicznych 
z listy podanej przez organizatora konkursu. Dodatkowym 
wyzwaniem był wymóg śpiewu pełnych wersji utworów 
wyłącznie z pamięci i bez akompaniamentu instrumentów 
muzycznych.

10 października chór złożony ze 170 uczniów i nauczycie-
li szkoły, pod czujnym okiem komisji konkursowej, wyko-
nał: "Rotę", "Marsz Polonia" oraz "Mazurka Dąbrowskiego".

Kilkutygodniowa praca przyniosła efekt, nawet jeśli nie 
zdobędziemy nagrody, to i tak czujemy się zwycięzcami. 
Szczególne słowa uznania kierujemy do pana Andrzeja 

Mozgały - taty Marysi i Zosi, dyrygenta naszego chóru, 
który dzięki swojemu profesjonalizmowi w kilka godzin, 
z grupy, często rozkrzyczanych uczniów, stworzył chór - 
zespół ludzi, który zabrzmiał jednym głosem.

źródło i fot. SP Lutoryż

"Do Hymnu" w Szkole Podstawowej w Lutoryżu

III miejsce uczniów boguchwalskiego Liceum  
w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe  
przesłanie klimatyczne dla przyszłości”

Uczniowie boguchwalskiego Li-
ceum zajęli III miejsce w Ogólno-
polskim Konkursie: „Młodzieżowe 
przesłanie klimatyczne dla przy-
szłości”. Konkurs został zorganizo-
wany przez Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  

Liceum z Boguchwały reprezento-
wał w nim zespół w składzie: Alek-
sandra Oślizło, Aleksandra Purpura, 
Faustyna Małek, Klaudia Kwolek 
oraz Paweł Woźnicki.

Zadanie konkursowe polegało na 
sformułowaniu własnego punktu 
widzenia na temat zmian klimatycz-
nych oraz na wyartykułowaniu ocze-
kiwań młodego pokolenia względem 
polityki proekologicznej jaką po-
winny realizować osoby sprawujące 

władzę. Uczniowie z Liceum przygo-
towali multimedialne przesłanie pod 
hasłem „Nie dajmy się udusić”, w któ-
rym obszernie opisali problemy ich 
małej ojczyzny, podali także szereg 
potencjalnych  rozwiązań możliwych 
do wdrożenia przez władze samorzą-
dowe oraz krajowe. W tym wszyst-
kim nie zapomnieli o sobie, wskazu-
jąc na dużą rolę młodzieży w kreacji 
lepszego, zdrowszego świata.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. 
W pierwszym etapie Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej wybierały najlepsze 
prace nadesłane z poszczególnych 
województw (reprezentanci LOB za-
jęli bezsprzeczne pierwsze miejsce na 
Podkarpaciu).

Następnie Kapituła Konkursu zło-
żona z przedstawicieli WFOŚiGW 
i NFOŚiGW oraz naukowców, wy-
brała 11 zespołów szkolnych z całe-
go kraju, które zostały zaproszone do 
prezentacji swoich prac na Między-
narodowych Targach Poznańskich 
POL-ECO SYSTEM w ramach Mło-
dzieżowego Kongresu Klimatycz-
nego (24 października 2018 roku). 
Dorobek konkursowy młodzieży 
z Boguchwały oceniono bardzo wy-
soko przyznając jej ostatecznie III 
miejsce w skali kraju. 

Reprezentacja Liceum otrzyma-
ła specjalne gratulacje od prezesów 
WFOŚiGW w Rzeszowie, Kapituły 
Konkursowej oraz od Ministra Śro-
dowiska Henryka Kowalczyka.

Dodatkowo kompetencje uczniów 
Liceum z Boguchwały przesądziły 
o zaproszeniu naszych przedstawi-
cieli do udziału w debacie eksperc-
kiej na temat odnawialnych źródeł 
energii. Fakt ten należy uznać za 
wielkie wyróżnienie (Paweł Woźnic-
ki i Aleksandra Purpura byli bowiem 
jedynymi uczniami uczestniczącymi 
w tym panelu).

LOB 
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Zaduszki Bluesowe pamięci Bodka Nowaka

75. urodziny Tadeusza Nalepy w Zgłobniu

Zgłobień - miejscowość, w któ-
rej 75 lat temu przyszedł na świat 
Ojciec Polskiego Bluesa, zawsze je-
sienią wspomina Tadeusza Nalepę 
– kompozytora, gitarzystę i wokali-
stę, który właśnie tutaj stawiał swo-
je pierwsze kroki.

 Szkoła Podstawowa im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Zgłob-
niu już po raz drugi z rzędu została 
gospodarzem zorganizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Bo-
guchwale wystawy związanej z Tade-
uszem Nalepą.

W poniedziałek 5 listopada 2018 
w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Zgłobniu miała miejsca 
prezentacja zbiorów  "Galerii na wsi 
Niebrów". Kolekcję niezwykłych pa-
miątek związanych z  twórczością  
Zespołu Breakout, Miry Kubasińskiej  
i Tadeusza Nalepy przedstawił sam 
kolekcjoner pan Krzysztof Jochan.  
Opowiedział on szkolnej młodzieży 
oraz zgromadzonym gościom o oko-
licznościach założenia prowadzonej 
przez niego galerii, o powstawaniu 
kolekcji unikatowych płyt, zdjęć z au-
tografami ich twórców, obrazów oraz 
grafik. Wśród gości spotkania zna-
lazł się także Czesław Nalepa -  bart 
Tadeusza, który odpowiadał na py-
tania młodzieży, rozdawał autografy 
i wspominał dawny Zgłobień, w któ-
rym niegdyś spędzał wraz z bratem 
wakacje. 

Podczas wydarzenia została rów-
nież zaprezentowana związana ze 
Zgłobniem publikacja Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Boguchwale. 
„Muzyczny przewodnik dla najmłod-
szych cz. 1. Gitara” to książeczka po-
wstała z okazji 75. rocznicy urodzin 
Tadeusza Nalepy, dofinansowana 
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie. Przybliża ona najmłod-
szemu pokoleniu fanów postać po-
chodzącego ze Zgłobnia artysty oraz 
świat muzyki w czasach gdy rozpo-
czynał on swoją karierę. 

Ograniczona pula pięknie ilustro-
wanych, zawierających liczne cieka-
wostki i płytę z nagraniami zespołu 
Kłusem z Bluesem, bezpłatnych eg-
zemplarzy wydawnictwa będzie do-
stępna dla najaktywniejszych czytel-
ników boguchwalskiej biblioteki.

GBP

W niedzielę 4 listopada w Miejskim Centrum Kultury 
w Boguchwale odbyły się drugie już (po koncercie z 2016 
roku) boguchwalskie Zaduszki Bluesowe pamięci Bodka No-
waka.  Dla podkreślenia związków naszej gminy z polską mu-
zyką bluesową organizatorzy zaprosili na nie wykonawców 
związanych z bluesową historią Boguchwały i Zgłobnia. 

Jako pierwszy wystąpił zespół Kłusem z Bluesem obecny na 
polskiej scenie muzycznej od kilkunastu lat. Brzmienie zespołu, 
którego liderem jest zaliczany do czołówki muzyków bluesowych 
w Polsce Tomek Kiersnowski, oparte jest na klasycznym instru-
mentarium: harmonijka ustna, gitara solowa, bas i perkusja. Grupa 
wykonuje szeroko rozumianą muzykę bluesową, ze szczególnym 
upodobaniem stylu west coast. Jednym z pierwszych gitarzystów 
zespou był Bogdan Bodek Nowak, propagator muzyki bluesowej 
w regionie, związany także z innymi bluesowymi zespołami, taki-
mi jak TV3 Blues, Baobab, Caritas czy New Porter.

Boguchwalskie Zaduszki Bluesowe to także jeden z jesiennych 
koncertów Piotr Nalepa Breakout Tour. Gitarzysta Piotr Nalepa 
– syn Tadeusza i Miry Kubasińskiej, który karierę muzyczną roz-
poczynał u boku ojca, wraz ze swym zespołem wystąpił w Bo-

guchwale  nie przez przypadek w roku siedemdziesiątych pią-
tych urodzin Tadeusza Nalepy. Rozbrzmiewająca w wypełnionej 
publicznością sali wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury 
w Boguchwale muzyka Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotr Na-
lepa Breakout Tour sprzyjała wspomnieniom o Ojcu Polskiego 
Bluesa. Rodzina Nalepów wywodzi się ze Zgłobnia i tam też 23 
sierpnia 1943 roku przyszedł na świat legendarny muzyk. Gita-
rzysta, kompozytor i wokalista, założyciel i lider zespołów Blac-
kout i Breakout zapisał się wielkimi zgłoskami w historii nie tylko 
polskiej, ale i światowej muzyki bluesowej. Wsparcie finansowe 
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie umożliwiło zaproszenie do 
naszej gminy kolekcjonera Krzysztofa Jochana, założyciela „Ga-
lerii na wsi Niebrów” – jedynej w swoim rodzaju prywatnej ko-
lekcji pamiątek związanych z Mirą Kubasińską, Tadeuszem Na-
lepą i zespołem Breakout. Zbiory Galerii zostały zaprezentowane 
w Kawiarni „Klimatyczna” podczas niedzielnego koncertu oraz 
dzień później, na spotkaniu z młodzieżą w Zgłobniu.

O życiu, twórczości, karierze muzycznej i wpływie Tadeusza 
Nalepy na młodsze pokolenia można opowiadać bez końca. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale w roku jego 75. 
urodzin przygotowała wydawnictwo, które może dać początek 
wielu kolejnym rozmowom na temat Tadeusza Nalepy, przy-
sporzyć jego twórczości nowych fanów i zainspirować kolejne 
poświęcone mu inicjatywy. „Muzyczny przewodnik dla naj-
młodszych”  to książka przybliżająca wszystkim  najważniej-
sze fakty z życia Ojca Polskiego Bluesa. Wydawnictwo zawiera 
również wiele ciekawostek na temat muzyki oraz płytę „Kusem 
z Bluesem w Hołdzie dla Mistrza”. Zapisane na krążku ścieżki 
dźwiękowe są prapremierą archiwalnych nagrań zespołu Kłu-
sem z Bluesem. Książkę wraz z płytą otrzymali uczestnicy nie-
dzielnego koncertu. 

Zaduszki Bluesowe po raz kolejny stały się okazją do wielu 
ciekawych spotkań, muzycznego skupienia, wspomnień oraz 
rozmów o muzyce i muzykach ważnych dla historii naszego re-
gionu. 

GBP
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Kampania Mała Książka – Wielki Człowiek 
w boguchwalskiej bibliotece

Tej jesieni Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwa-
le wraz ze wszystkimi filiami na terenie Gminy uczestniczy 
w projekcie dla trzylatków w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka - wielki człowiek”. Każdy trzylatek, który w naj-
bliższych tygodniach przyjdzie do biblioteki otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą.

Wyprawka zawiera książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany dyplomem. W Wyprawce znajduje się 

także broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, 
czyli o roli czytania w życiu dziecka”. 

Zapraszamy wszystkich rodziców, których pociechy w roku 
2018 kończą trzy lata do odwiedzenia biblioteki i wzięcia udziału 
w akcji. 

Dzięki uczestnictwu w niej dzieci poznają bibliotekę i poko-
chają książki już na długo przed rozpoczęciem szkolnej edukacji, 
a na wszystkich aktywnych Małych Czytelników czekają niespo-
dzianki.

Zapraszamy do naszych bibliotek!
GBP
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XIII Jesienna Giełda Ogrodnicza
Za nami XIII Jesienna Giełda 

Ogrodnicza połączona z Podkar-
packim Świętem Winobrania 2018 
oraz II Ogólnopolską Wystawą 
Królików. Teren Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
odwiedziło ponad 10 000 zwie-
dzających, którzy mieli możli-
wość obejrzenia wystawy króli-
ków, drobnego inwentarza i alpak, 
a także wystawy owoców i warzyw, 
winogron i win, przetworów i pro-
duktów pszczelich, obejrzenia wy-
stępów zespołów ludowych oraz 
koncertu orkiestry dętej. Łącznie 
podczas Jesiennej Giełdy Ogrod-
niczej zaprezentowało się ok. 300 
wystawców.

W ramach giełdy odbył się kon-
kurs "Najpiękniejsza kompozy-
cja florystyczna z okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości" oraz 
konferencja "Ekonomiczno-orga-
nizacyjne aspekty hodowli żywca 
króliczego na tle krajowych i zagra-
nicznych doświadczeń". Wręczo-
no odznaczenia i nagrody laure-
atom konkursów "Agroliga 2018" 

i "Najlepszy Produkt Podkarpacki". 
Nagrodzono również hodowców 
królików, którzy w Boguchwale za-
prezentowali aż 450 zwierząt.

Zwiedzający mogli spróbować 
tradycyjnych polskich potraw, 
dzięki specjalnie przygotowanemu 
pawilonowi "Niepodległa Polska 
Smakuje", gdzie uczniowie ze szkół 
gastronomicznych oraz koła go-
spodyń wiejskich przygotowywali 
dania kuchni polskiej. Nie zabra-
kło kiermaszu rękodzieła, poka-
zów tłoczenia soków, regionalnych 
produktów, sprzedawców sadzonek 
oraz maszyn rolniczych.

źródło: PODR, UW, fot. UM

Opowieści naszpikowane 
trudnymi emocjami - 
spotkanie autorskie 

z Jackiem Hugo Baderem 
w Boguchwalskiej  

Bibliotece

26 października w bibliotece w Bo-
guchwale gościliśmy autora reportaży 
Jacka Hugo Badera. 

Spotkanie z tym pisarzem, podróżni-
kiem było niesamowicie emocjonujące. 
Autor okazał się człowiekiem niezwykle 
gadatliwym ale i potrafiącym słuchać. 
Dzięki Jego opowieściom poznaliśmy lu-
dzi, którym normalnie nikt nie poświę-
ciłby minuty, nie mówiąc już o całych 
rozdziałach w książce. To właśnie stanowi 
o wartości reportaży Jacka Hugo Badera. 
Są inne niż wszystkie inne reportaże. Nie 
znajdziecie drugich takich książek i hi-
storii na rynku wydawniczym. Opowieści 
tego autora są naszpikowane emocjami, 
trudnymi emocjami. 

Spotkanie odbyło się w ramach dzia-
łalności Dyskusyjnych Klubów Książki 
w Boguchwale. Spotkanie dofinansowano 
ze środków Instytutu Książki.

A. Świeca
fot. M.Kuleszczyk
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Piknik Zdrowotny w Boguchwale
14 października na Rynku 

Miejskim w Boguchwale moż-
na było skorzystać z bezpłatnych 
badań profilaktycznych. Piknik 
Zdrowotny został zorganizowany 
w ramach współpracy Gminy Bo-
guchwała i ZOZ nr 2 w Rzeszowie.

Wszyscy chętni mogli skorzystać 
z konsultacji lekarza POZ, oceny 
EKG, porad dotyczących zdrowego 
trybu życia oraz konsultacji fizjo-
terapeuty w zakresie wad postawy. 
Uczestnicy otrzymali także zapro-
szenia na bezpłatne badania labo-
ratoryjne: bolerioza, lipidogram, 
morfologia, żelazo, witamina D3. 
Do dyspozycji były także konsul-
tacja lekarza dermatologa, ocena 
znamion barwnikowych dermato-
skopem, bezpłatne porady z zakresu 
prawidłowego odżywiania oraz po-
miar ciała.

Dodatkowo na Rynku Miejskim 
pojawił się punkt Fundacji DKMS 

oraz Natur House. Nie zabrakło 
degustacja zdrowych potraw, kier-
maszu zdrowej żywności, atrakcji 
dla dzieci oraz pokazów pierwszej 
pomocy zaprezentowanych przez 
jednostki OSP z Niechobrza i Bo-
guchwały.

UM

Mieszkanka Mogielnicy 
w Finale Konkursu 
Miss Polonia 2018

W tegorocznym Finale Kon-
kursu Miss Polonia, wśród 
dwudziestu kandydatek z całej 
Polski z znalazła się również 
mieszkanka naszej gminy - Ka-
rolina Grodzka z Mogielnicy. 

Karolina jest studentką far-
macji na Warszawskim Uniwer-
sytecie Medycznym. Wolny czas 

uwielbia spędzać w gronie najbliż-
szych, jako osoba otwarta i pełna 
energii bardzo ceni sobie kontakt 
z ludźmi, a największą inspiracją 
jest dla niej dziadek Mieczysław. 

Uwielbia podróże, fascynują 
ją też moda i fotografia. W kon-
kursie Miss Polonia bierze udział 
z ciekawości, jak taki konkurs 
wygląda zza kulis. Jej zdaniem 
idealna Miss powinna mieć co za-
prezentować nie tylko wyglądem, 
ale przede wszystkim zachowa-
niem. Chciałaby zostać Miss Polo-
nia by poszerzać swoje horyzonty 
i zdobywać nowe doświadczenia.

Finał konkursu Miss Polonia 
2018 odbędzie się 10 listopada 
2018 r. Do tego czasu można gło-
sować na Karolinę w plebiscy-
cie Miss Publiczności. Szczegóły 
na stronie misspolonia.com.pl.

Źródło: misspolonia.com.pl
fot. Malwina Sulima

• 10 listopada (sobota) Boguchwała, godz. 17:00  
- Koncert Pieśni Patriotycznych „Niepodległe 
na Boguchwałę” (MCK)

• 11 listopada 2018 (niedziela) Boguchwała, 
godz.  10:30 - Gminne Obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości (UM/MCK/GBP/ 
Parafia Boguchwała)

Kalendarz 
wydarzeń 

kulturalnych

Grudzień

Listopad

• 16 grudnia (niedziela) Zgłobień – Gminne 
Spotkanie Wigilijne (LOK „Wspólnota”)

• 16 grudnia (niedziela) Boguchwała –  
IV Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy 
(MCK)

• 31 grudnia (poniedziałek) Boguchwała – Syl-
wester (MCK/UM)
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VIII edycja Wyścigu MTB Bo-
guchwała zapisze się w historii jako 
rekordowa. Na starcie stanęło łącz-
nie ponad 430 kolarzy. Wyścig był 
też prawdziwym piknikiem rodzin-
nym, bo w zawodach wystąpiło po-
nad 170 dzieci.

Tradycyjnie jako pierwsi swoje 
zmagania rozpoczęli kolarze startu-
jący na 49-kilometrowym dystansie 
SENIOR. Nie brakowało niczego, co 
jest charakterystyczne dla kolarstwa 
górskiego. Uczestnicy przemierzali 
atrakcyjne tereny Gminy Boguchwa-
ła, jechali m.in. przez Niechobrz, 
Wolę Zgłobieńską, teren parku lino-
wego Leśny Tabor oraz malownicze 
tereny obok punktu widokowego 
przy Krzyżu Milenijnym.

Gdy rywalizujący na trasie SE-
NIOR toczyli zmagania na leśnych 
odcinkach, na stadionie rozpoczęły 
się wyścigi w kategoriach dziecię-
cych. Tradycyjnie najwięcej uśmie-
chu i radości wzbudziła rywaliza-
cja w kategorii wiekowej do 6 lat. 
Najmłodszy uczestnik urodził się 
w marcu 2017 roku, a dystans jedne-
go okrążenia pokonał odpychając się 
nogami na swoim dziecięcym rower-
ku. Dla wielu najmłodszych uczestni-
ków był to pierwszy w życiu wyścig, 
inni mieli już bagaż doświadczeń na 
tego typu zawodach. Rywalizacja od-
bywała się także w kategoriach wie-
kowych 7-9 lat oraz 10-12 lat, gdzie 
osiągane prędkości były już napraw-
dę duże. Najważniejsza była dobra 
zabawa, ale nie brakowało determi-
nacji, zaciśniętych zębów, łez smutku 
i radości. Każdy młody sportowiec 
otrzymywał olbrzymi aplauz od kibi-
ców, bo przecież wszyscy już na star-
cie zostali zwycięzcami. Później na 
dzieci czekały inne atrakcje takie jak 
loteria, skokozabawy oraz konkursy 
z nagrodami.

Po zakończeniu zmagań dzie-
cięcych na starcie ustawili się ko-
larze z 18-kilometrowego dystansu 
HOBBY. Ta grupa liczyła ponad 160 
uczestników. Trasa nie była łatwa, ale 
pokonać mógł ją każdy, nawet osoby, 
które na co dzień nie mają bliższej 

styczności z kolarstwem górskim. 
Właśnie takich uczestników, którzy 
po prostu chcieli spróbować swoich 
sił, nie brakowało. Jako pierwszy fini-
szował Hubert Dudzik z MTB MO-
SiR Dukla, który trasę pokonał w 41 
minut.

Po ponad 2 godzinach kibice po-
znali zwycięzcę dystansu Senior, 
którym został lider cyklu "Szprycha" 
Sławomir Dziwisz. Podczas MTB 
Boguchwała potwierdził wysoką for-
mę i o ponad 2 minuty wyprzedził 
Krzysztofa Gajdę z Teamu Jedlicze. 
Fajna trasa, na której nie brakowało 
niczego. Zyskiwałem trochę na podjaz-
dach i to był klucz do sukcesu - cieszył 
się zwycięzca, któremu w sukcesie nie 
przeszkodził nawet upadek na trasie. 
Jako trzeci linię mety minął Jan Mi-
łek - przedstawiciel gospodarzy z SST 
Lubcza. Na wymagającej trasie rywa-
lizowało także kilka pań. Najszybszą 
z nich była Janina Nawój z teamu Ro-
weromania Sanok.

Oprócz medali, statuetek i dyplo-
mów za czołowe lokaty w VIII MTB 
Boguchwała, rozdano także statuetki 
za kończące się zmagania w I Edycji 
Podkarpackich Maratonów Rowero-
wych Szprycha. Rywalizacja w cyklu 
trwała od maja. Rozegrano pięć wy-
ścigów, kolejno w Łańcucie, Ropczy-
cach, Komańczy, Lubeni oraz  MTB 
Boguchwała. Zwycięzcami klasyfika-
cji OPEN MEGA i OPEN MINI zo-
stali Sławomir Dziwisz i Jan Miłek. 
Klasyfikację drużynową wygrał team 
SST Lubcza.

Organizatorem VIII Wyścigu 
MTB Boguchwała było Stowarzy-
szenie Sportowo-Turystyczne "Lub-
cza": Składamy gorące podziękowania 
wszystkim, którzy sprawili, że orga-
nizacja kolejnej edycji wyścigu MTB 
Boguchwała była możliwa. Przede 
wszystkim podkreślamy, że rozwój 
sportu finansowany jest z budżetu 
Gminy Boguchwała, we współpra-
cy z którą organizowaliśmy wyścig. 
Oprócz tego wspierali nas także spon-
sorzy prywatni: Skoda REX Auto Świl-
cza, SPAR Polska, Kawiarnia Baba 
z Mlekiem, BikeShop, Hoffman Bike, 
Hotel Odeon, Warsztat rowerowy 
w Boguchwale,  Przedszkole Radosne 
Słoneczko, Łańcuckie Towarzystwo 
Cyklistów, YANKO. Patronat medial-
ny nad imprezą objęły: TVP3 Rze-
szów, Polskie Radio Rzeszów oraz Ga-
zeta Codzienna Nowiny. Olbrzymie 
podziękowania należą się teamowi ko-
larskiemu SST Lubcza za przygotowa-
nie i oznakowanie trasy, siatkarzom 
naszych drużyn za pomoc w obsta-
wie trasy, pokaźnej i niezawodnej jak 
zwykle grupie wolontariuszy naszego 
Stowarzyszenia oraz jednostkom OSP 
z Niechobrza i Zgłobnia.

 SST Lubcza, fot. UM

Rekord frekwencji w VIII MTB Boguchwała
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Polska zwyciężyła na IzoArenie
Najważniejszym piłkarskim wyda-

rzeniem piłkarskiej jesieni był towa-
rzyski mecz Polski i Ukrainy U14 ro-
zegrany na boguchwalskiej IzoArenie. 
Podczas zgrupowania drużyny trenowa-
ły zarówno na IzoArenie, jak i stadionie 
Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji 
w Niechobrzu. W dniu meczu dopisała 

pogoda oraz frekwencja kibiców. Fan-
tastycznie rozpoczęła się przygoda 
z biało-czerwonymi barwami dla wielu 
młodych adeptów futbolu. Prowadzona 
przez trenera Bartłomieja Zalewskiego 
reprezentacja Polski pokonała rówie-
śników z Ukrainy 6:0. Zwycięskie bram-
ki strzelali Krystian Okoniewski (20), 

Oliwier Sławiński (26), Jakub Litwiński 
(27), Marcel Szymański (39), Tomasz 
Walczak (62) i Filip Luberecki (68). 
Pamiątkowe medale i puchary wręczył 
dyrektor sportowy Polskiego Związku 
Piłki Nożnej Stefan Majewski oraz Mie-
czysław Golba, prezes Podkarpackiego 
ZPN.

Nasi uczniowie ponownie na podium zawodów 
lekkoatletycznych w Czechach

Kolejny już raz nasza młodzież 
uczestniczyła w Międzynarodowych 
Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar 
Starosty miasta Bystrice nad Pernstej-
nem w Czechach. Reprezentanci gminy 
wywalczyli trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej. 

Skład drużyny stanowili uczniowie 
z Racławówki, Niechobrza i Boguchwały. 
Młodzi sportowcy bardzo ambitnie rywa-
lizowali z uczniami ze szkół z Czech, Sło-
wacji i Węgier – łącznie około 150 zawod-
ników. Zawodnicy brali udział w biegach 
na 60 m, 600 m i 800 m, sztafecie miesza-
nej 4 x 150 m, a także w skoku w dal, sko-
ku wzwyż i pchnięciu kulą. 

Pierwsze miejsce w biegu na 800 m 
wywalczył Szymon Ziemniak, a drugie 
miejsce sztafeta mieszana – Kamila Buda, 
Kamila Sapa, Kacper Szuba i Hubert Pel-
czar. Na najżniszym stopniu podium sta-
nęli: Kamila Sapa w skoku w dal, Kamil 
Żybura w pchnięciu kulą, Hubert Pelczar 
w biegu na 60 m i Szymon Ziemniak 
w skoku w dal. Tuż za podium uplasowała 
się Klaudia Bura w biegu na 600 m, Wero-
nika Adamczyk w pchnięciu kulą, Adrian 
Grobelny w biegu na 800 m i Kamil Grze-
byk w skoku wzwyż. Trenerami gminnej 
reprezentacji byli Małgorzata Wojtowicz, 
Paweł Czach i Artur Bilski.

Wyjazd do Czech przyniósł nie tylko 
sportowe osiągnięcia. W czasie pobytu za-

wiązały się nowe znajomości a uczniowie 
mieli okazję zwiedzić Ołomuniec. Gratu-
lujemy wszystkim naszym sportowcom 
osiągniętych wyników i godne reprezen-
towanie gminy.

Paweł Czach

Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu w Racławówce
7 października na terenie Klubu Jeździeckiego KRESY 

w Racławówce odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia w Po-
wożeniu zaprzęgów jedno i dwukonnych. Impreza była dofi-
nansowana z budżetu Gminy Boguchwała.

Udział w zawodach brali powożący i luzacy z całego kraju. 
Zawody rozgrywane były w konkurencji ujeżdżenie oraz mara-
ton kombinowany. Reprezentantami Gminy Boguchwała była 
Izabella Orłowska oraz Kamil Pawłowski. Zawodnicy zajęli 
pierwsze miejsce w konkurencji ujeżdżenia, natomiast w mara-
tonie kombinowanym niewłaściwie pokonali jedną z przeszkód 
co skutkowało eliminacją.

Para ta brała również udział w zawodach krajowych w klasie 
N. Zarówno ujeżdżenie jak i maraton kombinowany zaliczyli 
z dobrym wynikiem, który pozwolił powożącej na udział w eg-
zaminie na złotą odznakę specjalistyczną w dyscyplinie powo-
żenie. Piękna pogoda oraz widowiskowa impreza przyczyniła 
się do ogólnego zadowolenia uczestników z mile spędzonej nie-
dzieli w Racławówce.

Izabella Orłowska



                                 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

na lata 2014-2020. Zadaniem LGD jest realizacja zawartych w niej celów i wskaźników. Realizacja określonych w LSR założeń 

odbywa się poprzez organizowane przez LGD nabory w ramach których działające na obszarze LGD (gmin Boguchwała, 

Lubenia i Świlcza), organizacje pozarządowe, parafie, grupy nieformalne, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy składają wnioski 

przyczyniające się do realizacji założeń wskazanej na wstępie strategii. LGD w ramach strategii realizuje również działania 

komunikacyjne, których celem jest dotarcie do jak największej liczby Beneficjentów oraz mieszkańców LGD z informacją 

o głównych założeniach LSR na lata 2014-2020 oraz jej efektów  w pierwszych latach jej realizacji. LGD „Trygon – Rozwój 

i Innowacja” w ramach zaplanowanego na lata 2016-2018 pierwszego kamienia milowego brała udział w imprezach 

charakterystycznych dla obszaru LGD, organizowanych na terenie poszczególnych gmin, a także organizowała  spotkania 

aktywizacyjne oraz szkolenia dla osób i organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach przeprowadzanych 

naborów. Udział LGD ww. działaniach pozwolił na przekazanie bieżącej informacji na temat działalności LGD oraz  możliwości 

pozyskania środków finansowych na projekty realizowane w ramach LSR. LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” wzięła udział w 

imprezach charakterystycznych dla środowiska lokalnego m.in.„Dożynki Gminne 2016”, „XXXII, XXXIII i XXXIV Ogólnopolski 

Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego” w gminie Świlcza, Ziemniaczane Harce w gminie Lubenia, Dni Boguchwały 

i Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas wszystkich imprez oraz spotkań aktywizacyjnych zorganizowanych przez 

LGD mieszkańcy obszaru objętego LSR mieli okazję zapoznać się z zakresem operacji realizowanych za pośrednictwem LGD. 

Zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00015-

6933-UM0910010/15 z dnia 23 maja 2016r. wraz z aneksami Lokalna Grupa Działania ”Trygon-Rozwój i Innowacja” 

zobowiązała się w planie działania do realizacji wskaźników. W latach 2016-2018 w ramach pierwszego kamienia milowego 

zostały ogłoszone nabory na poszczególne działania: Rozwijanie działalności gospodarczej, Podejmowanie działalności 

gospodarczej, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Wzmacnianie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz Promowanie obszaru objętego LSR. W ramach 

ogłoszonych dwóch konkursów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej z całości przeznaczonych na ten cel środków tj. 

900 000,00 zł. wydano 500 000,00 zł. Środki te zostały pozyskane przez 3 przedsiębiorców z obszaru LGD, którzy w ramach 

realizowanych projektów zobowiązali się do utworzenia 7 miejsc pracy. W kolejnych latach 2019-2023 planuje się wykorzystać 

pozostałe 400 000,00 zł. w ramach których planuje się utworzyć co najmniej 4 nowe miejsca pracy.  Z zakresu Podejmowania 

działalności gospodarczej przeprowadzono dwa konkursy w ramach których rozdysponowano całą kwotę przewidzianą na ten 

cel tj. 1 800 000,00 zł. W ramach przeprowadzonych naborów  30 mieszkańców obszaru LGD pozyskało środki na założenie 

własnej działalności gospodarczej co jednocześnie odpowiada utworzeniu co najmniej 30 miejsc pracy w formie 

samozatrudnienia. W ramach działania z zakresu Zachowanie dziedzictwa lokalnego wydano 150 107,00 zł. W ramach których 

lokalne Stowarzyszenia i organizacje działające na obszarze LGD zakupią stroje ludowe i wydadzą publikacje. W ramach 

kolejnych kamieni milowych w tym samym zakresie zostaną ogłoszone nabory na kwotę  168 893,00. W ramach działania 

z zakresu Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego ogłoszono również nabór na projekt grantowy na kwotę 50 000,00 zł. w ramach 

którego 3 grantobiorców zrealizuje operacje polegające na rewitalizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 

wydaniu monografii promujących obszar LGD. 

W kolejnych latach na ten cel planuje się wydać 50 000,00 zł. W ramach działania z zakresu Wzmacnianie kapitału społecznego 

w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także 

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych ogłoszono nabór na projekt grantowy w ramach którego zaplanowano cykle 

szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Kwota 

wniosków wybranych do finansowania w ramach pierwszego kamienia milowego wyniosła 46 928,00. W kolejnych latach 

pozostała do wydania kwota  58 072,00 zł. W ramach działania Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych  lub 

powiatowych gminy wchodząca w skład LGD tj. Boguchwała, Lubenia i Świlcza złożyły 5 wniosków na łączną kwotę 1 900 

000,00 zł. Wykorzystano wszystkie środki przewidziane na ten cel. W ramach działania Promowanie obszaru objętego LSR 

ogłoszono konkursy, w ramach których wydano 107 500,00 zł. Zaplanowano wybudowanie wiat turystycznych oraz 

utworzenie strony internetowej promującej obszar LGD. Na lata 2019-2023 pozostanie do wydania 57 500,00 zł. W ramach 

działania z zakresu Promowanie obszaru objętego LSR projektu grantowego grantobiorcy złożyli granty na kwotę 50 000,00 zł. 

W kolejnych latach do wydania na innowacyjne inicjatywy społeczne pozostanie 50 000,00 zł. Podsumowując w ramach 

pierwszego kamienia  na lata 2016-2018  LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” w ramach poszczególnych naborów  

z zaplanowanych 5 400 000,00 zł. wydała 4 604 535,00 zł. Na kolejne lata realizacji strategii zostało do wydania 795 465,00 zł. 



Adam Kowalski - mieszkaniec Boguchwały, który walczył zarówno 
w I jak i II wojnie światowej, pełnił funkcję oficera oświatowego 
i dziennikarza. Jest autorem ponad dwustu pieśni i piosenek 
żołnierskich.
W okresie międzywojennym był założycielem, a następnie kierownikiem 
Uniwersytetu Żołnierskiego w Grodnie. W późniejszych latach 
redagował dwutygodnik Reduta a następnie kierował referatem 
oświatowym w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Służył Ojczyźnie jako 
poeta i kompozytor. Znacząca część jego utworów zyskała popularność w 
okresie międzywojennym. Zebrał je w tomach m.in. Lutnia w tornistrze 
(1934), 100 pieśni żołnierskich (1937) oraz Wiersze o Komendancie 
(1938). Wyjątkowe miejsce w historii polskiej muzyki uzyskały pieśni: 
Miała matka trzech synów i Morze, nasze morze oraz napisana w 1920 r. 
żartobliwa piosenka Leguny w niebie. Podczas kampanii wrześniowej, 
dostał się do niewoli i jako jeniec wojenny został internowany w obozie 
Bals w Rumunii, gdzie w październiku 1939, napisał Modlitwę Obozową. 
W 1940 r. po opuszczeniu obozu służył w Armii Polskiej we Francji, a po 
ewakuacji trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił funkcję redaktora 
naczelnego Żołnierza Polskiego i Polski Zbrojnej. Na obczyźnie ukazał się 
zbiór jego wierszy i pieśni z lat 1939–1942 pt. Kierunek: WISŁA!, który 
stał się inspiracją do stworzenia boguchwalskiej płyty CD-Audio pod tym 
samy tytułem.

Setna rocznica odzyskania niepodległości, to 
okazja do przypomnienia wydarzeń i osób 

związanych z działalnością I i II Brygady Legionów.
Niepodległa Ojczyzna to pamięć zarówno o 

bohaterach jak i zwykłych żołnierzach oraz wielu 
rodakach, którzy nie tylko zbrojnie ale także 

poprzez swoją codzienną działalność dążyli do 
odzyskania wolności i suwerenności. Do takich 
bohaterów należy urodzony w Boguchwale  ks. 
ppłk. Stanisław Żytkiewicz, kapelan I Brygady 

Legionów Polskich. Jednak w tym miejscu należy 
przypomnieć postać Adama Kowalskiego.

Szczątki Adama Kowalskiego spoczywają na Cmentarzu 
Corstorphine Hill w Edyn-burgu, gdzie pochowanych jest 157 
polskich żołnierzy zmarłych w latach 1941 – 48.

W NAGRANIU UDZIAŁ WZIĘLI
BUEN CAMINO:  JERZY CZELUŚNIAK wokal  ukulele  produkcja  kompozycje  aranżacje  realizacja nagrań - SN SPAART w Boguchwale 2018  ANDRZEJ MOZGAŁA 

cymbały  wokal  instrumentacja chóru  kwartetu smyczkowego i instrumentów dętych  transkrypcje mazurków na cymbały 
ZBIGNIEW STOJEK akordeon  MARCIN CZELUŚNIAK kontrabas   

ORAZ: DOMINIKA KINDRAT wokal  EWELINA OCZOŚ wokal PAULINA ZIĘBA wokal STANISŁAW DOMARSKI saxofony flet 
DARIUSZ TOBIASZ obój SEWERYN KRZYSZTOŃ perkusja  cajon CZESŁAW DRĄG słowo wstępne GOŚCINNIE  : PAWEŁ CZACHUR wokal 

ERWIN ŻEBRO flugelhorn DOMINIK MIETŁA trąbka ROMA CIOCH tuba JAKUB TOBIASZ trąbka TOMASZ KIERSNOWSKI harmonijka ustna WALDEMAR RZESZUT gitara 
KWARTET SMYCZKOWY: KATARZYNA ŚLEMP-SANCHEZ skrzypce I ANNA STĘPIEŃ skrzypce II IZABELLA TOBIASZ altówka HALINA HAJDAŚ wiolonczela ZESPÓŁ KLANG  

CHÓR DEO GLORIA z Boguchwały – dyrygent MIECZYSŁAW BIAŁY  CHÓR ŻEŃSKI z Parafii Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie – dyrygent ANDRZEJ MOZGAŁA 
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu - MICHAŁ POMIANEK  ŁUKASZ NOWAK  PIOTR GIEROŃ  KRZYSZTOF ROZMUS  LESZEK SZALACHA  MARCIN TWOREK 

PAWEŁ CZACHUR projekt okładki i plakatu DAMIAN DRĄG inspiracja projektu
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Adam Kowalski 
Ur. w 1896 roku w Rzeszowie, 
zm. w 1947 roku w Edynburgu 


