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Relacja z Sesji Rady Miejskiej
LIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 25 kwietnia
2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu rozbudowy
i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej,
4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej
w Boguchwale,
6. Zmiany uchwały w sprawie powierzenia przez gminę spółce
gospodarka Komunalna usług w ogólnym interesie gospodarczym,
7. Wyrażenia zgody na połączenie spółek,
8. Zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym,
9. Oceny aktualności Studium i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Boguchwała oraz Miejscowych planu
zagospodarowania przestrzennego,
10. Nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej,
11. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1624/121
położonej w Boguchwale,
12. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/15
położonej w Boguchwale,
13. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 979/14
położonej w Boguchwale,
14. Nabycia na rzecz gminy działek 2237/23, 446/3, 446/6,
2237/25 położonych w Boguchwale,
15. Nabycia działki 1126/20 położonej w Boguchwale,
16. Nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 994/8
w Zgłobniu,
17. Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Boguchwała.
Ponadto na sesji zostało przedstawione sprawozdanie z działalności MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w tym
ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej.
LIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 7 czerwca
2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Boguchwała za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2017 rok.
3. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarka Komunalna
Boguchwała Sp. z o.o.
4. Zmiany budżetu.
5. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej.
7. Zatwierdzenia realizacji projektu.
8. Zabezpieczenia realizacji projektu.
9. Nadania tytułu „Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała”.
10. Nadania tytułu ,,Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała’’.
11. Nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Boguchwała”.
12. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
14. Wprowadzenia na terenie gminy odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych.
15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 568/3 położonej w Boguchwale.
16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych jako
4

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

działki nr 171/22, 171/10 położonych w Boguchwale.
17. Zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 1989/11 za działki nr 2064/4, 2169/2 położone w Niechobrzu.
18. Nabycia lokalu nr 31 w budynku przy ul. Przemysłowej 3
w Boguchwale.
19. Wyrażenia zgody na nabycie działki nr 2237/63,
nr 2237/65 położonych w Boguchwale.
Ponadto na sesji zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za
rok poprzedni oraz został ustalony plan pracy Rady i Komisji na II
półrocze 2018 r.
LV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 5 lipca 2018
roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Emisji obligacji.
4. Udzielenia pomocy finansowej.
5. Zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako
zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu
pomocy finansowej na realizację operacji pt. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej’’.
6. Nadania Statutu Lokalnemu Ośrodkowi Kultury ,,Razem’’
w Niechobrzu.
7. Wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury
,,Wspólnota’’ w Zgłobniu.
8. Wyboru Rady Kultury przy Lokalnym Ośrodku Kultury
,,Razem ‘’ w Niechobrzu.
9. Wyboru Rady Kultury przy Miejskim Centrum Kultury
w Boguchwale.
10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych
jako działki nr 684/3, 684/4 w Zgłobniu.
11. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 1130/1 położonej w Boguchwale.
12. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 1031/2 i ustanowienia służebności położonej
w Mogielnicy.
13. Zmiany uchwały dot. Regulaminu dodatków do wynagrodzeń
nauczycieli.
14. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.
15. Przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza.
Ponadto na sesji zostało przedstawione informacja o bieżącym
funkcjonowania basenów oraz informacja na temat budowy basenów krytych.
LVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 2 sierpnia
2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako
zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu
pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Niechobrz.
4. Zabezpieczenia wekslem in blanco środków jako
zabezpieczenia wykonania zapisów umowy o przyznaniu
pomocy finansowej na realizację zadania przebudowa drogi
gminnej w Racławówce.
5. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka II etap.
6. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
7. Zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego „Centrum”.
8. Zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale.
9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości oznaczonych
jako działki nr 668/5, 668/7 położonych w Kielanówce.
10. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych
w Woli Zgłobieńskiej.
11. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 704/4 położonej w Lutoryżu.
12. Wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności
nieruchomości i ustanowienie służebności.
13. Uchwalenia planu modernizacji urządzeń wodociągowych
MPWIK na lata 2018-2019 na terenie Gminy Boguchwała.
14. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
do punktu zlewnego.
15. Zmiany uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę
Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym.
16. Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu
Obywatelskiego.
17. Rozpatrzenie skarg.
18. Przystąpienia gminy do realizacji projektu ,,Wymiana ciepła
terenie ROF’’.
19. Przystąpienia gminy do realizacji projektu ,,Instalacja kotłów
na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy”.
20. Przystąpienia gminy do realizacji projektu ,,Kompleksowa
rewitalizacja na terenie ROF’’.

LVII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 13 września
2018 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
1. Zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto
Rzeszów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zmiany budżetu.
3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do
partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu.
5. Zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale.
6. Zmiany podziału Gminy Boguchwała na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
7. Ustanowienia służebności przez działkę nr 1089/2
położoną w Racławówce.
8. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości nr 477/2
położoną w Kielanówce.
9. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działki
nr 1183, 1182/4 w Lutoryżu.
10. Uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Profilaktyki
Zdrowia Mieszkańców gminy Boguchwała na lata 2019 – 2020.
11. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych do punktu zlewnego.
12. Zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych
będących przedmiotem niezaliczonym do sektora finansów
publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
celowej i sposobu jej rozliczania.
13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Boguchwała.
Ponadto na sesji zostały wręczone akty nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanych.

VII Kadencja Samorządu Gminy Boguchwała
- podsumowanie

W 2018 roku dobiegnie końca kolejna, siódma kadencja
samorządu Gminy Boguchwała. To okazja do dokonania podsumowań, bilansu osiągnięć, a także przypomnienia o najważniejszych działaniach tego okresu.
Dobra kondycja finansowa gminy
Przyjęta metoda gospodarowania finansami gminy w istotny sposób wpływa na poziom życia mieszkańców. Budowa dróg, wodociągów, uzbrajanie terenów pod budownictwo, to inwestycje, które
napędzają gminną koniunkturę. Dzięki skutecznej polityce finansowej samorząd utrzymał tempo inwestycyjne z ostatnich lat, a nawet je zwiększył. W ciągu 4 lat wydatki na gminne inwestycje zbliżyły się do kwoty 83 mln zł. Z budżetu gminy w samym 2018 roku
zostanie wydatkowanych ponad 94,4 mln zł, z czego aż 27,4 mln zł,
czyli 30% wydatków ogółem, zostanie przeznaczonych na zadania
inwestycyjne. Wiele przedsięwzięć udało się zrealizować dzięki sku-

tecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W latach 2014-2018
budżet gminy został zasilony dodatkowymi środkami w wysokości
ponad 30 mln zł. Pozyskane przez władze samorządowe dotacje przeznaczono na realizację inwestycji m.in. w zakresie modernizacji dróg
i obiektów użyteczności publicznej. Łącznie zrealizowano, bądź nadal
jest realizowanych 30 projektów, których całkowita wartość, włączając
środki gminy, przekroczyła 53 mln zł.
Dobry stan gminnych finansów potwierdzają twarde dane statystyczne. Wszystkie parametry i wskaźniki opisujące kondycję gminnego budżetu są zadawalające i mieszczą się w ramach wyznaczonych
przez ustawodawcę. Należy podkreślić, że budżet Gminy Boguchwała
systematycznie rośnie i nie jest to efekt podnoszenia podatków - te od
wielu lat są na stałym poziomie, korygowane jedynie o wskaźnik inflacji.
Więcej zmodernizowanych dróg i wybudowanych chodników
Rozkrocznie w planach inwestycyjnych samorządu istotne miejsce
zajmowały budowy nowych i modernizacje istniejących odcinków
dróg. W 2015 roku zakończyły się wyczekiwane przez mieszkańców
prace związane z budową chodnika i oświetlenia przy drodze krajowej
nr 19 w Lutoryżu i Zarzeczu. Od wielu lat władze samorządowe zabiegały także o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Boguchwale. W ramach prac GDDKiA wykonała wymianę sygnalizatorów na
nowe, posiadające strzałkę warunkową oraz kamery wykonujące pomiar natężenia ruchu. Obecnie trwają prace przy budowie odcinka
drogi gminnej, która połączy krajową „19” z ul. Kwiatkowskiego.
Dzięki współpracy z powiatem rzeszowskim przy drogach powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy powstały kolejne odcinki chodników. W 2015 roku zakończone zostały prace przy budowie chodników w Nosówce, Zgłobniu oraz Woli Zgłobieńskiej. W tym
samym roku oddano do użytku 1,3-km odcinek nowego chodnika
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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w Racławówce, a w ubiegłym roku zakończono budowę kolejnych
w Niechobrzu, Lutoryżu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej. Dzięki ministerialnym dotacjom w Kielanówce i Racławówce wykonano nowe
odcinki chodników o łącznej długości 800 m. Dofinansowanie otrzymała także inwestycja polegająca na gruntownej przebudowie ul. Gajowej w Boguchwale. Ważne miejsce wśród samorządowych inwestycji
zajmował Program Przebudowy Dróg Gminnych, który objął wszystkie miejscowości. W latach 2015-2018 powstało lub przebudowano
28 km dróg na łączną wartość 14,7 mln zł oraz ponad 14 km chodników o wartości 7,1 mln zł. Na utrzymanie i bieżące remonty dróg,
rowów i chodników w bieżącej kadencji wydatkowano ponad 2 mln
zł. Modernizacja dróg to nie tylko nowe nawierzchnie i chodniki. Przy
drogach gminnych powstały kolejne linie oświetlenia. W ciągu czterech lat, za kwotę 1,7 mln zł, na odcinku 15 km pojawiło się 410 opraw.
W roku bieżącym prace skoncentrują się na kontynuacji Programu
Przebudowy Dróg Gminnych oraz realizacji projektu transportowego
ROF. W kwietniu bieżącego roku rozpoczęła się przebudowa ul. Kolejowej w Boguchwale, a w ramach projektu powstanie także blisko
4 km chodników w Niechobrzu, Nosówce, Mogielnicy, Lutoryżu oraz
Racławówce. Trwają również prace koncepcyjne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Kopernika i Przemysłowej w pobliżu cmentarza, połączenia ul. Przemysłowej i Straszewskiego, przebudowy
ul. Grunwaldzkiej i budowy drogi gminnej po wschodniej stronie linii
kolejowej Rzeszów-Jasło. W trakcie realizacji pozostaje projekt inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Wisłok i budowie dróg
łączących Miasto Rzeszów, Gminę Boguchwała i Lubenia. Z uwagi na
ponadlokalny charakter inwestycji oraz jej wartość, projektowana droga powinna otrzymać status drogi wojewódzkiej i uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Gmina zmienia swoje oblicze
Aby podnieść komfort i estetykę naszego miasta wykonana została rewitalizacja dawnego gospodarstwa rolnego w Boguchwale. Jest to
duże osiągnięcie zarówno bieżącej, jaki i poprzedniej kadencji samorządu. Utworzony za blisko 8 mln zł Rynek Miejski stał się wizytówką
całej gminy oraz przestrzenią spotkań mieszkańców i organizowanych,
licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W bieżącej kadencji
zakończono również realizację pierwszego etapu modernizacji basenów, który polegał na kompleksowej przebudowie obiektu. Za ponad
5,8 mln zł powstały dwa nowe baseny otwarte, różnego typu atrakcje
oraz infrastruktura towarzysząca.
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Minione 4 lata to także dalszy rozwój gminnej infrastruktury społecznej. Na mapie zmodernizowanych obiektów znalazły się budynki
w Niechobrzu i Mogielnicy. Dziś w przebudowanym ośrodku kultury
w Niechobrzu funkcjonuje Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego z salą widowiskową dla 100 osób, świetlicami i pomieszczeniami
kuchennymi. Wartość projektu wyniosła ponad 1,4 mln zł, a za kolejny 1 mln zł przebudowano dawny ośrodek zdrowia w Niechobrzu,
w którym powstały mieszkania socjalne oraz świetlica Klubu Integracji
Społecznej. Przebudową został także objęty Domu Ludowy w Mogielnicy, gdzie powstały garaże OSP oraz pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy – placówki dla osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt przebudowy obiektu, w tym utworzenie ŚDS, wyniósł
ponad 1,9 mln zł. Nie można zapomnieć także o rozwoju tzw. małej
architektury. Nowe place zabaw i miejsca rekreacji pojawiły się w Boguchwale – przy ul. Cichej, Słonecznej i Kwiatowej, a także w Kielanówce, Lutoryżu, Mogielnicy, Niechobrzu, Zarzeczu oraz Woli Zgłobieńskiej. Obecnie trwają prace nad utworzeniem Otwartej Strefy
Aktywności w Boguchwale oraz terenu rekreacyjnego w Nosówce.

Stawiamy na edukację
Bieżąca kadencja rozpoczęła się od reorganizacji opieki przedszkolnej. 1 września 2015 roku działalność rozpoczęły nowe oddziały
przedszkolne. Do punktów funkcjonujących przy szkołach w Lutoryżu, Niechobrzu nr 2, Nosówce, Racławówce i Zgłobniu dołączyły oddziały w Boguchwale, Niechobrzu nr 1, Zarzeczu i Woli Zgłobieńskiej.
Poprzez uruchomienie nowych oddziałów przedszkolnych udało się
zrealizować w 100% plan zapewnienia opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci w naszej gminie w wieku 3-6 lat, w miejscu zamieszkania
dziecka. Samorząd zainwestował także w nowy obiekt przedszkolny,
który powstał przy zmodernizowanym budynku Szkoły Podstawowej
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w Lutoryżu za 1,4 mln zł. Duży krok został poczyniony również w obszarze opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. W mijającej kadencji powstały kolejne dwa żłobki w Racławówce i Nosówce.
Koszt obu inwestycji dla 64 dzieci wyniósł ponad 1,6 mln zł. Ponadto
samorząd Gminy Boguchwała partycypuje w kosztach pobytu dziecka w żłobkach, w kwocie 300 zł miesięcznie. Od 2015 roku z budżetu
gminy dopłacono łącznie ponad 852 tys. zł. W roku bieżącym realizowane są plany zwiększenia liczby miejsc w żłobku w Boguchwale
o kolejne 33 miejsca.
Ważnym punktem w mijających 4 latach było przeprowadzenie
rządowej reformy oświaty. Dostosowując sieć szkół do nowego ustroju
szkolnego zadbano o kontynuację tworzenia jak najlepszych warunków do nauki. Ten aspekt został zrealizowany poprzez dalsze remonty
placówek szkolnych, zakupy nowoczesnego wyposażenia oraz modernizacje budynków. W 2017 roku zakończyły się prace związane z kolejnym etapem przebudowy Szkoły Podstawowej w Lutoryżu. Obecnie trwa rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce. Całkowity
koszt inwestycji wyniesie 3,8 mln zł, a na przyszły rok planowane jest
również zakończenie rozbudowy szkoły w Mogielnicy. Umowa z wykonawcą została podpisana 19 września br. a wartość inwestycji to
ponad 3,5 mln zł.
Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach projektu przeciwdziałania „wykluczeniu cyfrowemu”, 420 laptopów otrzymało 12 placówek oświatowych, a także
28 drukarek oraz szafy mobilne i routery WiFi. W czerwcu bieżącego roku Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na realizację
w latach 2019-2020 kolejnego projektu edukacyjnego - "Wyższa jakość
edukacji w Gminie Boguchwała". Projekt będzie realizowany przez
10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz liceum. W pierwszej kolejności, od kwietnia 2019 roku, zostaną zrealizowane szkolenia dla
ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup za ponad
1 mln zł pomocy dydaktycznych, m.in. wyposażenia laboratoryjnego,
laptopów, drukarek 3D, a nawet robotów. Główna część projektu organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych - będzie realizowana od
września 2019 roku. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mln zł.
Podkreślenia wymaga wysiłek finansowy samorządu, polegający
na dofinansowaniu placówek oświatowych ponad kwotę państwowej
subwencji. W latach 2014-2017 ogólne wydatki jednostek oświatowych wyniosły 74,4 mln zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło aż 19 mln zł.

Cyfryzacja
Darmowe komputery pojawiły się nie tylko w szkołach. W grudniu
2015 roku do gospodarstw domowych z terenu gminy trafiły ostatnie darmowe zestawy zakupione w ramach wspomnianego projektu
przeciwdziałania „wykluczeniu cyfrowemu”. 298 darmowych komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu trafiło do
gospodarstw domowych, a w ostatnim etapie projektu ośrodki kultury wraz z filiami doposażono w 36 komputerów stacjonarnych oraz
10 drukarek. Łącznie 754 komputery trafiły do domostw, szkół
i ośrodków kultury. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł
3,5 mln zł. Dodatkowo Urząd Miejski przeprowadził cyfryzację swoich
usług. Dziś poprzez internet możemy załatwić szereg spraw. Ponadto
za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej mieszkańcy
mogą sprawdzić wysokość swoich zobowiązań wobec gminy, tj. kwoty
poszczególnych rat podatków i opłat.

Rozwój mieszkalnictwa
Podpisaniem aktu erekcyjnego oraz uroczystym wmurowaniem
kamienia węgielnego w listopadzie 2014 roku, rozpoczęła się jedna
z największych inwestycji w historii gminy. Na 16,5 ha terenie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje nowego osiedle mieszkaniowe. Z końcem grudnia 2015 roku gminna spółka oddała do użytku
pierwszy wielorodzinny budynek mieszkalny. W pierwszym kwartale
2017 roku kolejni mieszkańcy otrzymali klucze do drugiego budynku,
a w roku bieżącym zakończono budowę trzeciego obiektu. W ramach
dalszej rozbudowy osiedla, do 2024 roku przewiduje się realizację
1 200 mieszkań, 15 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 1 500 miejsc postojowych. Ponadto z inicjatywy Burmistrza
Boguchwały i TBS, za akceptacją Rady Miejskiej, powstał innowacyjny program budownictwa mieszkaniowego, którego głównym celem
jest stworzenie mieszkańcom gminy o różnym poziomie dochodów
a także osobom chcącym się osiedlić na jej terenie preferencyjnych warunków dostępu do mieszkań. Nakłady na gospodarkę mieszkaniową
w ciągu 4 lat wyniosły ponad 16,4 mln zł.

Nowe inwestycje w komunikacji publicznej
Szansą na poprawę stanu komunikacji publicznej jest realizacja projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności
mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Na przystanku przy Centrum Handlowym
Stokrotka zainstalowana została ogrzewana wiata dla podróżnych,
a obecnie trwają pracę nad przebudową dworca PKS wraz z otoczeniem. Prace prowadzone są także przy ul. Kolejowej, gdzie powstanie
ścieżka rowerowa. Ponadto uruchomiony zostanie węzeł przesiadkowy
przy stacji PKP w Boguchwale poprzez przebudowę budynku dworca
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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oraz wydzielenie obok niego strefy parkingowej. W ramach projektu
powstanie także blisko 4 km chodników oraz 12 wiat przystankowych.
W sierpniu, zarząd ZG PKS, podpisał umowy na dostawę nowych
39 dziesięciometrowych autobusów. Łączna wartość zamówienia wyniosła 37 mln zł. Całkowita wartość projektu to ponad 128,8 mln zł,
a wartość projektu realizowanego przez gminę to 11,8 mln zł.
Samorząd Gminy Boguchwała już na początku bieżącej kadencji prowadził rozmowy z władzami miasta Rzeszowa celem podjęcia
wspólnych działań usprawniających lokalny transport zbiorowy. Rozmowy koncentrowały się m.in. na wprowadzeniu wspólnego biletu,
zwiększeniu liczby przystanków dostępnych dla gminnej komunikacji
na terenie Rzeszowa, a także zwiększeniu udziału rzeszowskiej komunikacji na terenie gminy. W sierpniu bieżącego roku władze obu samorządów wypracowały wstępny model porozumienia zwiększającego
udział komunikacji realizowanej przez ZTM na terenie gminy. Porozumienie zostało przedstawione przez burmistrza Wiesława Dronkę
oraz zastępcę burmistrza Ewę Śliwę podczas LVII Sesji Rady Miejskiej.
Stosowna uchwała została przyjęta przez Radę Miejską. Szczegółowe
informacje zostaną przedstawione po podpisaniu przez oba samorządy w/w porozumienia.
Bezpieczniejsza gmina
Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia społeczności
lokalnej. Na bezpieczeństwo na terenie gminy wpływa m.in. sprzęt,
którym dysponują służby. Pod koniec ubiegłego roku boguchwalscy policjanci otrzymali nowy radiowóz, którego zakup wspomogła

Gmina Boguchwała. W ubiegłych latach na rzecz komisariatu zostały
przekazane dodatkowo 4 drukarki oraz alkomat. Władze samorządowe wsparły także zakończoną w grudniu 2014 roku modernizację boguchwalskiego komisariatu. Środki finansowe w kwocie blisko
230 000 zł zostały przekazane na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, roboty budowlane oraz wyposażenie. Duża część
środków przekazywana jest na działalność jednostek OSP. Oprócz funduszy przekazanych na modernizacje remiz w Niechobrzu i Mogielnicy, dzięki środkom budżetowym gminy, wkładom własnym jednostek, funduszom sołeckim oraz dotacjom, strażacy z każdej jednostki
otrzymali nowy sprzęt. Jednostki z Zarzecza i Zgłobnia wzbogaciły się
o nowe samochody, a w 2018 roku z Funduszu Sprawiedliwości i budżetu gminy zostało zakupionych 6 zestawów ratownictwa medycznego oraz 3 defibrylatory. Na bieżącą działalność jednostek oraz zakup
wyposażenia samorząd w obecnej kadencji przeznaczył 1,6 mln zł.
Zakończono także projekt rozbudowy gminnego systemu monitoringu na terenie miasta Boguchwała. Nowy monitoring objął teren boisk
Orlik, basenów i remizy OSP, szkoły podstawowej, liceum, przedszkola
publicznego, siłowni na ulicach Cichej i Słonecznej oraz skweru przy
Centrum Handlowym Stokrotka. Wliczając 12 kamer na Rynku Miejskim, o bezpieczeństwo mieszkańców dba łącznie 38 kamer z podczerwienią. Dodatkowo od 1 lipca bieżącego roku mieszkańcy gminy
mogą czuć się bezpieczniej. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego uruchomiła dodatkową karetkę. Nowy Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonuje przy Ośrodku Zdrowia w Boguchwale.
Z troską o zdrowie
W ramach gminnych programów ochrony zdrowia samorząd
kontynuował akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób
powyżej 65 roku. W latach 2014-2017 ze szczepień skorzystało ponad 1 tys. mieszkańców. Gmina Boguchwała była także trzecią na
Podkarpaciu i pierwszą w powiecie rzeszowskim gminą, która postanowiła aktywnie wspierać profilaktykę nowotworową i zabezpieczyć
nastolatki przed wirusem HPV. Dotychczas z szansy bezpłatnych
szczepień skorzystało 88 dziewcząt. Samorząd współfinansował także
zajęcia ruchowe dla osób powyżej 50 roku życia oraz zajęcia aerobiku,
a podczas wydarzeń na terenie gminy wykonywano m.in. darmowe
badania cukru. Łączny koszt wymienionych działań wyniósł ponad
150 tys. zł. Podjęto również inicjatywy w obszarze profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej. W 2017 roku we wszystkich placówkach szkolnych z terenu gminy przeprowadzono warsztaty skierowane
do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Z troską o środowisko
W mijającej kadencji samorząd rozpoczął dwa projekty zwiększające udział produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Za prawie 4 mln zł planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych w
224 gospodarstwach domowych. O instalacje fotowoltaiczne wzbogacą się także Urząd Miejski oraz siedziba MCK. Aspekt zdrowszego
środowiska został także zawarty w projekcie dotyczącym usprawnienia
transportu publicznego na terenie ROF. Zakup taboru i modernizacja
infrastruktury wpłynie na zmniejszenie wykorzystania samochodów.
Dzięki realizacji powyższych projektów, szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 477 t CO2/rok. Dodatkowo zaplanowana została realizację kolejnych dwóch projektów w zakresie wymiany
źródeł ciepła. Gospodarstwa domowe otrzymają możliwość wymiany
pieców i kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych i podgrzewaczy
na kotły kondensacyjne lub kotły na biomasę. Drugi projekt obejmie
wymianę pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły na ekogroszek.
Zachętą do segregacji odpadów jest m.in. funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguchwale.
Z początkiem bieżącego roku samorząd rozpoczął realizację projektu
przebudowy i wyposażenia PSZOK. W ramach inwestycji na terenie
PSZOK zostaną wybudowane wolnostojące wiaty, ogrodzenie, wykonane utwardzenie terenu oraz budowa wagi samochodowej o nośności
50 ton. Ponadto zakupione zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów. Dodatkowo w PSZOK powstanie centrum przygotowania
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do ponownego użycia oddanego produktu poprzez naprawę, czyszczenie oddanych sprzętów oraz odsprzedaż lub wymianę produktów
przygotowanych do ponownego użycia.
Na terenie gminy, w latach 2015-2016, dokonano m. in. 70 nasadzeń
szlachetnych gatunków drzew, które pojawiły się przy Szkole Podstawowej w Lutoryżu, stadionach w Zarzeczu, Mogielnicy i Nosówce,
przy Krzyżu Milenijnym w Niechobrzu oraz na terenie Stawiska w Boguchwale. Wzorem lat ubiegłych samorząd kontynuował program usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. W latach 20152018 usunięto ponad 311 ton azbestu, a łączny koszt działań wyniósł
blisko 99 tys. zł. Nie można zapomnieć o rozbudowie szeroko pojętej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W ciągu kadencji powstało kolejne 31,5 km odcinków o wartości przekraczającej 3,4 mln zł.
Rozwój przedsiębiorczości
Nabycie gruntów, ich uzbrojenie oraz przystosowanie do nowej,
rozwojowej funkcji, jest jedynym rozwiązaniem w kierunku stworzenia oferty dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Samorząd silnie
zaangażował się w rozwój gospodarczy poprzez dalszy rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Boguchwale, którą dziś stanowią tereny
o powierzchni 42 ha. W pierwszej fazie wykupiono działki inwestycyjne na łączną kwotę 16,7 mln zł, a uzbrojenie terenu wzmocniło ofertę
gminy na konkurencyjnym rynku ogólnopolskim. Przełożyło się to na
wymierne efekty w drugiej fazie działań. Obecnie tereny inwestycyjne
w Boguchwale wykupiło 4 przedsiębiorców.

Inwestycje w kulturę i sport
Wydatki w obszarze kultury wyniosły aż 11,3 mln zł co pozwoliło
w dalszy sposób poszerzyć ofertę kulturalną gminy poprzez działalność
ośrodków kultury i biblioteki. Instytucje kultury w swojej ofercie posiadają dziś szeroki wachlarz zajęć i warsztatów. Ośrodki były także organizatorem wielu wydarzeń dla wszystkich grup społecznych. Należy
tu wymienić pikniki rodzinne, jarmarki, koncerty, spektakle teatralne,
turnieje sołectw, dożynki oraz imprezy o charakterze ponadgminnym
jak Dni Boguchwały, plenery malarskie, czy festiwale seniorów. Wsparcie otrzymały także organizacje promujące kulturę – ponad 200 tys. zł
oraz parafie na renowację zabytkowych świątyń – blisko 400 tys. zł.
Główne inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej to zrealizowane w latach 2015-2016 modernizacje boisk piłkarskich na stadionach w Boguchwale, Mogielnicy, Nosówce, Zgłobniu i stadionie
Płomyka Lutoryż w Zarzeczu. Za ponad 1,9 mln zł przeprowadzono

modernizację płyt boiskowych, remonty budynków, budowy ogrodzeń i miejsc postojowych, oświetlenia i tablicy wyników oraz zakup
wyposażenia boisk. Inwestycje w sport to jednak nie tylko rozbudowa
infrastruktury. Dotacjami w wysokości ponad 2,2 mln zł wsparto działalność stowarzyszeń sportowych z terenu gminy. Dzięki tym środkom
kluby brały udział w rozgrywkach ligowych oraz organizowały szkolenie. Samorząd czynnie włączał się w organizację wydarzeń sportowych – turniejów bokserskich, biegów długodystansowych, wyścigów
rowerowych oraz rajdów samochodowych, w tym tych na szczeblu
międzynarodowym. Łącznie na działania w obszarze kultury fizycznej
i rekreacji przeznaczono 10,3 mln zł.
Polityka społeczna
Sfera pomocy społecznej została obciążona nowymi zadaniami
o bardzo szerokim zakresie m.in. realizacja resortowych programów
500+ i „Dobry start”. Zapewnienie dobrej jakości usług możliwe było
poprzez realizację projektów systemowych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, aktywizację osób wykluczonych społecznie,
wsparcie finansowe i rzeczowe osób i rodzin, poradnictwo oraz
świadczenie specjalistycznych usług. Z końcem 2017 roku rozpoczął
działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy. ŚDS
jest ośrodkiem dziennego wsparcia, przeznaczonym dla 20 niepełnosprawnych osób. Działalność placówki skupia się na pomocy podopiecznym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb oraz dążeniu do usamodzielnienia,
poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Koszt utworzenia placówki wyniósł 1,2 mln zł. Dodatkowo samorząd wspierał
takie inicjatywy jak Paraolimpiada Dziecięca organizowana przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Niechobrzu oraz projekty Fundacji Podaruj Miłość z Nosówki i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Boguchwale. Łącznie w zakresie pomocy i polityki
społecznej wydatkowano 77,5 mln zł.

Dobre miejsce dla seniorów
Zasadność swojego działania potwierdziła Miejska Rada Seniorów, powołana do życia z inicjatywy burmistrza Wiesława Dronki we
wrześniu 2014 roku. Rada, w ramach wydzielonych z budżetu gminy środków, wsparła m.in. organizację spotkań seniorów, wycieczek,
wyjazdów do kina i teatru. W wymienionych inicjatywach uczestniczyło ponad 3 tys. osób. Z początkiem 2018 roku rozpoczęła działalność
Rada Seniorów drugiej kadencji. Nie można zapomnieć o licznych
spotkaniach seniorów, organizowanych przez ośrodki kultury, wspomaganie senioralnych organizacji pozarządowych oraz działalności
Domu „Senior-WIGOR” w Racławówce, która polega na zapewnieniu
wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych
form aktywności. Zgodnie z zapowiedziami została poszerzona oferta boguchwalskiego Uniwersytetu III Wieku „Aktywni Plus”. Osoby
powyżej 50 roku życia mogą same decydować o wyborze zajęć, wśród
których znajdują się: lektoraty językowe, pilates, rękodzieło artystyczne, klub podróżnika, warsztaty zdrowotne i gastronomiczne, a nawet
muzykoterapia.
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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INFORMACJE SAMORZĄDOWE
WIADOMOŚCI
Wsparcie organizacji pozarządowych
Dzięki zmianom w polskim prawie i otwartej postawie samorządu,
udało się doprowadzić do bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Duża aktywność środowisk społecznych doprowadziła do realizacji szeregu zadań wspierających działalność gminy w zakresie kultury, sportu, rekreacji i pomocy społecznej. Środki
wydatkowane w ramach programu współpracy to tylko część funduszy przekazywanych z budżetu na działalność organizacji pozarządowych. Fundusze przekazywano również niepublicznym placówkom
oświatowym, dofinansowano prace konserwatorskie w zabytkowych
kościołach oraz wspierano działalność 9 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. W ciągu 4 latach do organizacji pozarządowych
wpłynęło 13,2 mln zł.
Sukces partycypacji obywatelskiej
Celem utworzonego w 2013 roku boguchwalskiego budżetu obywatelskiego było włączenie mieszkańców do procesu decydowania
o sposobach dysponowania częścią gminnego budżetu. Dialog na
linii władze samorządowe - mieszkańcy umożliwił dobór odpowiednich zadań, które w największym stopniu odzwierciedlały potrzeby
społeczne. W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Boguchwała dodawane były nowe elementy, aby podtrzymać zainteresowanie tą formą partycypacji społecznej. Oprócz kategoryzacji
zadań, obniżony został wiek uczestników do 16 lat. Sukces partycypacji obywatelskiej potwierdzają dane. W edycjach z lat 2015-2017
wzięło udział łącznie ponad 14 tys. mieszkańców, którzy zdecydowali
o wyborze 48 projektów z obszaru przebudowy dróg, budowy oświetlenia, czy miejsc rekreacji. Choć łączna pula budżetu obywatelskiego
w wymienionych latach wyniosła 2,4 mln zł, to samorząd nierzadko
zwiększał środki na szerszą realizację wybranych projektów, których
koszt przekroczył 3,4 mln zł.

Samorząd na medal
W latach 2016 i 2017 Gmina Boguchwała uplasowała się w czołówce podkarpackich samorządów w plebiscycie Nowin „Złota Setka Gmin Podkarpacia” zajmując adekwatnie trzecie i drugie miejsce.
Boguchwała znalazła się także w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa
podkarpackiego, opracowanym przez Wydział Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, a w ubiegłorocznej, trzynastej
edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” uzyskała pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Gmina
została doceniona za skoncentrowanie swoich wysiłków na ważnych
dla mieszkańców obszarach - infrastrukturze komunalnej i społecznej oraz za dobrze prowadzoną gospodarkę finansową, mieszkaniową
oraz wspomaganie działalności organizacji pozarządowych.

Gmina Boguchwała kontynuuje zmianę swojego oblicza. Choć
nie wszystkie projekty w bieżącej kadencji udało się zakończyć, ich
realizacja w przyszłości wpłynie na dalszą poprawę standardu życia
mieszkańców. Jednak ogromna praca jaką udało się wykonać to efekt
wspólnego wysiłku samorządowców, pracowników gminnych instytucji, przedsiębiorców, organizacji społecznych, a przede wszystkim
mieszkańców, za który dziękujemy.

10 lat Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Boguchwale
Towarzystwo Budownictwa Społecznegow Boguchwale
w tym roku obchodzi 10 lat swojego istnienia.
W tym czasie TBS zrealizował następujące inwestycje:
- wybudowano 5 bloków wielorodzinnych (wartość inwestycji to około 25 300 000 zł), w skład których wchodzi 140 lokali
mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych,
- za kwotę ponad 5 417 784 zł zakupiono 16,5 ha terenu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe.
TBS poza podstawową działalnością, jaką jest budownictwo mieszkaniowe, świadczy również usługi w zakresie administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dodatkowo, na podstawie umowy, TBS
zarządza mieszkaniowym zasobem Gminy Boguchwała. W imieniu
gminy podpisuje umowy w najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych, dostawcami mediów oraz zleca bieżące przeglądy i naprawy.
Od lipca 2018 r. nowym prezesem TBS jest Dariusz Wakuła,
którego sylwetkę prezentujemy obok. Poprzedni zarząd został
odwołany w styczniu br. Powodem odwołania były problemy
z realizacją inwestycji przy ul. Reja 3 (długa przerwa w realizacji robót) oraz wzrost kosztów inwestycji. Zaniedbania te zostały
usunięte i w chwili obecnej blok został oddany do użytkowania,
a nowi mieszkańcy otrzymali klucze.
W ostatnim czasie TBS podjął działania zmierzające do realizacji
kolejnej inwestycji przy ul. Reja 7 - ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przetarg na finansowanie tej inwestycji. Obecnie
sytuacja firmy jest stabilna, a wynik finansowy spółki za czerwiec 2018
roku jest dodatni i wynosi 594 136,80 zł. Równocześnie gmina przygotowuje się do inwestycji związanej z budową drogi na osiedlu Koreja.
10
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Kolejnym etapem rozwoju mieszkalnictwa w Gminie Boguchwała będzie realizacja Programu Mieszkanie Plus.
Dariusz Wakuła - z zawodu prawnik, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodatkowo w latach 2012-2013 ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2005
roku z sukcesami zdobywał wiedzę i doświadczenie w kilku spółkach kapitałowych. W latach 2009-2018 zatrudniony na stanowisku
Zastępcy Kierownika Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Rzeszowskiego, dodatkowo brał czynny udział w realizacji wielu
projektów współfinansowanych ze środków UE w tym projektów
POKL. Od 3 lipca 2018 roku powołany uchwałą Rady Nadzorczej
na stanowisko Prezesa Zarządu TBS Sp. z.o.o. w Boguchwale.

INFORMACJE

Powstaje droga łącząca krajową "19" z Wisłoczyskiem
Trwają prace przy budowie drogi gminnej ze skrzyżowaniem z krajową "19". W ramach inwestycji powstanie
290-metrowy odcinek łączący drogę krajową z ul. Kwiatkowskiego.
Jednym z celów prowadzonej inwestycji jest podniesienie dostępności terenów Wisłoczyska dla potencjalnych
inwestorów. Nowa droga zapewni łatwość dojazdu dla
użytkowników boguchwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale także mieszkańców do nieruchomości, obiektów infrastruktury technicznej, czy Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przy drodze wybudowany zostanie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Przebudowane zostaną także zjazdy do nieruchomości, wybudowane odwodnienia drogi oraz zamontowane oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa
ruchu. W zakresie inwestycji znalazła się również przebudowa 285-metrowego odcinka drogi krajowej z budową
skrzyżowania.

Wykonawcą prac o wartości 4 819 812 zł jest firma Eurovia Polska. W czerwcu Gmina Boguchwała podpisała
umowę z Podkarpackim Urzędem Wojewódzki na dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 w wysokości 2 313 969 zł. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to jesień bieżącego roku.

Projekty ROF w zakresie wymiany źródeł ciepła

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz
z Gminami ROF planuje realizację dwóch projektów w zakresie
wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" obejmuje:
a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych - podgrzewaczy przepływowych) na
podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:
• wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne
jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz
z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
• wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na
paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.
Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia,
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2. Projekt pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach
domowych - projekt parasolowy" obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa
stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa
(ekogroszek).
Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia,
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja
emisji
W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest
poniesienie wydatków na:
• budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do
budynków, węzłów cieplnych,
• wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły
cieplne,
• likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,

• elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła
w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi:
rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura
instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
• systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów
cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
• urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
• adaptacja / przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym
źródłem ciepła,
• urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej
z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
• rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
• wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
• systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np.
podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
• instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie
powietrza,
• zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do
powietrza, itd.
Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić
wydatki poniesione na:
• termomodernizację przegród budowlanych,
•wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych
instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna,
zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
• montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
• prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć
pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np.
wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).
Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na
I półrocze 2019 r.
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Janina Sobczak, Władysław Ziemba i Jerzy Czeluśniak
zasłużonymi obywatelami gminy
Podczas LIV Sesji zostały nadane tytuły honorowego i zasłużonych obywateli Gminy Boguchwała. Do grona wybitnych osobistości dołączyli Janina Sobczak, Władysław Ziemba
i Jerzy Czeluśniak. Akty nadania zostały wręczone podczas uroczystej konferencji otwierającej
tegoroczne obchody Dni Boguchwały. Gratulacje na ręce wyróżnionych złożyli Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Honorowy Obywatel Gminy Boguchwała Janina Sobczak
- z wykształcenia bibliotekarz, zawodowo związała się z Gminą Boguchwała na początku lat 70-tych XX wieku. W 1975 roku została kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Zaangażowanie Janiny Sobczak w rozwój kultury czytelniczej mieszkańców Gminy
Boguchwała szybko przyniosło efekty. Z inicjatywy Janiny Sobczak przy
boguchwalskiej książnicy rozpoczęło działalność Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Miłośników Boguchwały. 1 marca 1991 roku władze
samorządowe zdecydowały o powołaniu Wiejskich Ośrodków Kultury
z Bibliotekami, powierzając bibliotekarzom animację kultury. 1 stycznia
1996 roku boguchwalska książnica wróciła do dawnej nazwy - Gminna
Biblioteka Publiczna. Funkcję dyrektora pełniła do czasu przejścia na
emeryturę w październiku 2003 roku.
Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała Władysław Ziemba mieszkaniec Boguchwały, wieloletni radny Rady Sołeckiej w Boguchwale, Wiceprzewodniczący Rady Gminy I Kadencji, wielokrotny
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, członek komitetu budowy kościoła w Boguchwale. Zaznaczył w sposób istotny swoją obecność w okresie transformacji ustrojowej, dając przykład życzliwości,
kultury osobistej oraz współdziałania na niwie działalności społecznej,
zyskując uznanie społeczeństwa. Członek chóru Deo Gloria od dnia
założenia. To dzięki zaangażowaniu i determinacji pana Władysława
Ziemby środowisko muzyczne Boguchwały od lat odnosi znaczące sukcesy, a kolejne pokolenie mieszkańców może realizować swoją pasje do
muzyki chóralnej.
Zasłużony Obywatel Gminy Boguchwała Jerzy Czeluśniak mieszkaniec Boguchwały, ceniony producent nagrań muzycznych, aranżer utworów, realizator dźwięku oraz uznany wokalista podkarpackiej
sceny muzycznej. W Boguchwale stworzył profesjonalne Studio Nagrań
SPAART, gdzie swoje płyty nagrywali znani w Polsce wokaliści. W studiu
stworzył także dogodne warunki do współpracy dla kapel ludowych, chórów i orkiestr dętych z terenu gminy, w tym z uczestnikami Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, z którymi realizował projekty muzyczne.
Na ogólnopolskich scenach znany jest z występów w zespole Ratatam. Od
kilku lat wspólnie z muzykami z Boguchwały rozwija zespół Buen Camino, z którym wydał dwie płyty "A tu Święta… Kolędy na BOGUchwałę"
oraz "A tu Święta… cz. 2, czyli Rezurekcja na BOGUchwałę". Płyty ukazały się jako dodatek do "Wiadomości Boguchwalskich".
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XVIII Powiatowy Dzień Jedności z Osobami
Niepełnosprawnymi w Mogielnicy
W tym roku gospodarzem XVIII edycji Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi była Gmina Boguchwała.
Na stadionie w Mogielnicy pojawili niepełnosprawni z całego powiatu wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami. Uroczystą Mszę Świętą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Powiat Rzeszowski
reprezentował starosta Józef Jodłowski i wicestarosta
Marek Sitarz wraz z Przedstawicielami Zarządu i Rady
Powiatu Rzeszowskiego. Obecni byli również poseł
Krystyna Wróblewska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Cypryś. Obecne była również Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty, Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego oraz burmistrzowie
i wójtowie gmin powiatu rzeszowskiego. Zebranych gości powitał Burmistrz
Boguchwały Wiesław Dronka: Dzięki
pracy samorządów, wielu różnych instytucji państwowych, stowarzyszeń,
fundacji znikają bariery architektoniczne, bariery w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych ale przede wszystkim zmienia się społeczne nastawienie.
Cieszę się, że możemy dziś się spotkać
i wszyscy możemy być orędownikami
solidarności, równości i poszanowania
praw każdego człowieka.

Po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mogielnicy, funkcjonującego od grudnia 2017 roku,
którzy również zaprezentowali się w programie artystycznym, przygotowanym specjalnie na spotkanie.
Wśród zaproszonych gości znalazła się również Bogusława Wybraniec, która reprezentowała rodziców
osób niepełnosprawnych. Spotkanie miało charakter
rodzinnego pikniku, a organizatorzy zadbali o wiele atrakcji wraz z zabawą taneczną oraz grochówką
przygotowaną przez 21 Batalion Dowodzenia 21 BSP
w Rzeszowie.
fot. Powiat Rzeszowski

W środę 12 września, w Kościele Parafialnym
Św. Stanisława w Boguchwale miało miejsce zakończenie Rekolekcji Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył
Ksiądz Infułat Wiesław Szurek, Protonotariusz Apostolski. Podczas uroczystości nastąpiła Intronizacja
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wymiarze Społecznym naszego Miasta.
Po kazaniu wygłoszonym przez rekolekcjonistę ojca
Waldemara Sojkę odbyło się uroczyste ślubowanie,
w którym udział wzięło 19 reprezentacji różnych grup
społecznych. Przyrzeczenie i podpisy pod Aktem Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa złożyli: Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Stanisława w Boguchwale Mariusz Mik,

siostry zakonne, reprezentacja władz Gminy: Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, Zastępcy Burmistrza Boguchwały Ewa Śliwa i Jerzy Opaliński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol,
przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i służby zdrowia. W pozostałych delegacjach znaleźli się między
innymi: handlowcy, prawnicy, chorzy i emeryci, ludzie kultury i sportu, nauczyciele, przedstawiciele
boguchwalskich rodzin i stowarzyszeń katolickich.
Wszystkie reprezentowane podczas tej uroczystości
instytucje i grupy zawodowe otrzymały poświęcone
przez Księdza Infułata obrazki przedstawiające Jezusa
Chrystusa Króla.
GBP

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Wymiarze Społecznym
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110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu jest jedną
z trzech jednostek z terenu gminy z ponad 100-letnią
tradycją. Uroczystości jubileuszu 110-lecia działalności odbyły się w sobotę 21 lipca 2018.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych na czele z Burmistrzem Boguchwały
Wiesławem Dronką, a także Starosta Rzeszowski Józef
Jodłowski, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg.
Tomasz Baran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Jan Kucaj oraz Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Boguchwale Kazimierz Siorek.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele w Zarzeczu, po której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych przy akompaniamencie Orkiestry Dętej
z Mogielnicy na teren szkoły. Tutaj odbyło się nadanie jednostce najwyższego odznaczenia dla OSP. Straż
z Zarzecza została odznaczona "Złotym Znakiem
Związku OSP RP". Nie zabrakło także odznaczeń dla
zasłużonych strażaków. Medale otrzymało 10 druhów:
złoty medal - Wiesław Kotowicz, brązowy medal - Rafał Wilk, Stanisław Bucior i Wojciech Szpiech, wzorowy
strażak - Łukasz Solecki i Jakub Kotula, medal za wysługę 5 lat - Jakub Wacław i Maciej Kalandyk, medal
za wysługę 10 lat - Dariusz Kuźniar, medal za wysługę
25 lat Tomasz Przerwanek. Ponadto poświęcono nowy
sprzęt strażacki zakupiony z okazji jubileuszu. Na zakończenie spotkania strażacy wręczyli zaproszonym
gościom upominki w ramach podziękowania za przybycie i wieloletnią współpracę.
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Po zakończonych uroczystościach odbyła się wspólna
biesiada w ramach Dnia Zarzecza. Mieszkańcom zaprezentowała się m.in. Kapela Ludowa i Zespół Śpiewaczy
"Lubenianki".
Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu powstała
w 1908 roku, w związku z pożarem pięciu budynków
mieszkalnych. Jej założycielem i zarazem pierwszym
naczelnikiem był nauczyciel z Rzeszowa - Piotr Musiał.
Pierwszą siedzibą jednostki był budynek spichlerza wybudowany w 1851 roku. W roku 1913 zakupiono nowa
sikawkę konną wykonaną w Czudcu. Strażacy w okresie
międzywojennym brali udział w likwidacji klęsk żywiołowych i organizowali patrole sprawdzając, czy nie doszło
do pożaru. W 1947 roku rozpoczęto budowę domu ludowego, w którym przewidziano pomieszczenie na nową
remizę. Pierwsza motopompę M-800 strażacy otrzymali
w 1959 roku. Do pożarów wożono ją powozami zaprzęganymi w konie. W roku 1994, dzięki staraniom ówczesnego prezesa Czesława Poteckiego, jednostka otrzymała
pierwszy samochód marki Nysa. W roku 2006 otrzymali
samochód Lublin II, a w roku 2015, dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarządu oraz środkom gminy, dochodzi do
zakupu pierwszego w historii tej jednostki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Manager. W chwili
obecnej jednostka z Zarzecza liczy 38 członków czynnych,
4 honorowych i 3 wspierających. Do jednostki operacyjno-technicznej należy 21 przeszkolonych strażaków.
Marcin Żybura / Tomasz Sitek / Eugeniusz Brudz

KRONIKA

Podziękowanie za plony
Dożynki Gminne 2018
Rokrocznie 15 sierpnia obchodzimy kościelne Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Tego dnia na terenie Gminy Boguchwała
świętują także rolnicy. W tym roku Dożynki Gminne odbyły się w Kielanówce.
15 sierpnia na terenie Ośrodka Kultury w Kielanówce odbyły się gminne obchody Święta Plonów.
Dożynki rozpoczęły się od oficjalnego powitania
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się
m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg, poseł na Sejm Krystyna Wróblewska,
starosta rzeszowski Józef Jodłowski, radni Powiatu Rzeszowskiego oraz Rady Miejskiej w Boguchwale. Starostowie tegorocznych Dożynek,
państwo Ewelina i Tomasz Stańczyk, przekazali
bochen chleba na ręce Burmistrza Boguchwały
Wiesława Dronki. W swoich okolicznościowych
przemówieniach zaproszeni goście podkreślali
wagę pracy rolników, jednocześnie dziękując za
całoroczny trud.

Uroczystości dożynkowe uświetniły występy
zespołu "Nosowiany" z Nosówki, "Słowiańska
Nuta" ze Zgłobnia, Kapeli i Zespołu Śpiewaczego
"Kalina" z Lutoryża, góralskiej Kapeli "Pogwizdani" oraz zespołu "Milano".
Podziękowania za organizację Dożynek Gminnych 2018 należą się pracownikom Lokalnego
Ośrodka Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu, Starostom Ewelinie i Tomaszowi Stańczyk, Radzie
Sołeckiej Sołectwa Kielanówka, Kołu Gospodyń
Wiejskich w Kielanówce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce, Spółce GOKOM.
UM

W Kielanówce pojawiły się wieńce dożynkowe przygotowane przez reprezentacje sołectw,
koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia. Na
scenie przedstawiciele poszczególnych miejscowości wykonali bardzo oryginalne przyśpiewki
i prezentacje. Bochen chleba na ręce Burmistrza
Boguchwały wręczyli także goście specjalni tegorocznych dożynek - delegacja z ukraińskiego Trościańca, miasta partnerskiego Boguchwały. Upominek oraz życzenia przekazał mer Juri Bowa.
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Wyższa jakość edukacji
w Gminie Boguchwała

W latach 2019-2020 Gmina Boguchwała zrealizuje kolejny projekt edukacyjny. Ponad 1,9 mln
zł zostanie przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla uczniów, szkolenia nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.
"Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała"
to projekt realizowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Środki na jego realizację
będą pochodzić z budżetu gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.
Projekt będzie realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności, od kwietnia 2019 roku,
zostaną zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli.
Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych
oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie
laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D, a nawet roboty. Główna część projektu - organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych
- będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie
projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku.
Działania dla uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz eduka-

cyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania, otworzy dalszą ścieżkę edukacji
uczniom oraz pozwoli znaleźć w przyszłości dobrą pracę.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 992 749,52 zł.
Wartość dofinansowania w ramach RPO WP
to 1 893 109,52 zł.
Fot. www.facebook.com/photonrobot

Naukę czas zacząć.
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

3 września pierwszy dzwonek obwieścił koniec tegorocznych wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych z terenu Gminy
Boguchwała naukę rozpoczęło ponad 1700 uczniów
oraz ponad 800 przedszkolaków.

Rok szkolny 2018/2019 w Kielanówce rozpoczęła uroczysta Mszą św. w kościele parafialnym. Po jej
zakończeniu wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły, gdzie zostali powitani przez dyrektora
Mariusz Kalandyka. Dyrektor w szczególny sposób
powitał uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi placówki. W uroczystej akademii w wziął
udział Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, który
wszystkim uczniom życzył jak najlepszych wyników
w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji ze swojej pracy.
16
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Zgłobień zwycięzcą Turnieju Sołectw 2018
w Mogielnicy
Po raz kolejny reprezentacje sołectw oraz miasta Boguchwała podjęły się trudu współzawodniczenia w Gminnym Turnieju Sołectw. W tym roku Turniej odbył się w Mogielnicy, przy okazji obchodów 70-lecia powstania tej miejscowości. W turniejowych zmaganiach reprezentacja Zgłobnia
obroniła wywalczony w ubiegłym roku tytuł najlepszego sołectwa.

Organizator turnieju - Lokalny
Ośrodek Kultury "Razem" - przygotował sześć różnorodnych konkurencji. Nad przebiegiem zawodów czuwała komisja w składzie:
zastępca burmistrza Ewa Śliwa,
Dyrektor LOK „Wspólnota” Małgorzata Kot, pracownik Urzędu
Miejskiego Katarzyna Janusz,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Mogielnicy Łukasz Bubicz, Komendant Gminny ZOSP RP Mariusz Gajdek i Prezes LKS Grom
Mogielnica Tadeusz Moszkowicz.
Rozgrywki odbyły się w następujących konkurencjach: slalom
między pachołkami, pole minowe, cięcie drzewa piłą ręczną,
bieg w alkogoglach, konkurs nie-

spodzianka – ujeżdżanie byka, miejscowości i z wielką pasją ją
konkurs kulinarny na najlepszą zaprezentowała. Na scenie zaprepotrawę warzywną.
zentowały się połączone chóry
Deo Gloria i Gaudium, Orkiestra
Po zsumowaniu punktów za Dęta z Mogielnicy, młodzieżowy
wszystkie konkurencje zwycięz- zespół wokalno-instrumentalny
cą tegorocznego turnieju została z Mogielnicy, dziecięce grupy taogłoszona reprezentacja Zgłob- neczne z Mogielnicy i Niechobrza
nia. Drugie miejsce wywalczyło oraz zespół folklorystyczny Małe
po dogrywce sołectwo Nosówka. Kalinki z Lutoryża. NiespodzianNa trzecim miejscu podium sta- ką dla wszystkich gości turnieju
nęła reprezentacja Racławówki.
był tort ufundowany przez Panów Edwarda Hoffmana i Leona
Podczas turnieju nie zabrakło Hoffmana. Puchary oraz nagrody
atrakcji dla dzieci, jak i dla do- wręczyli Burmistrz Boguchwały
rosłych. Został przeprowadzony Wiesław Dronka i Przewodnicząkonkurs wiedzy o Mogielnicy, cy Rady Miejskiej Wiesław Kąkol
a Pani Ewa Ziemba – emeryto- oraz zastępcy burmistrza Jerzy
wana nauczycielka historii, przy- Opaliński i Ewa Śliwa.
gotowała wystawę dotycząca
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Kalendarz
wydarzeń

kulturalnych

Narodowe Czytanie 2018
w Gminie Boguchwała

Wrzesień
• 27 września (czwartek) godz. 9:00 Boguchwała – Spotkanie autorskie z pisarką
Marią Krasowską (GBP)
• 28 września (piątek) godz. 17:00 Boguchwała - Inauguracja IX Semestru
Uniwersytetu Aktywni Plus (GBP)
• 29 września (sobota) godz. 12:00 Boguchwała – III Regionalny Przegląd Latawców oraz finał konkursu Najlepsza
Praca Projektowa Klubu 4H (GBP)

Październik
• 4 października (czwartek) godz. 11:00
Wola Zgłobieńska – Pokaz Filmu „Pilecki” (GBP)
• 6-7 października (sobota, niedziela)
Boguchwała - Jesienna Giełda Ogrodnicza (PODR)
• 13 października (sobota) Boguchwała
– 50-lecie Szkoły Podstawowej im. gen.
Stanisława Maczka w Boguchwale
• 19 października (piątek) Niechobrz –
Przegląd dziecięcych talentów (LOK „Razem”)
• 24 października (środa) Gmina „Wielki Test o… NIEPODLEGŁOŚCI
(GBP/ SP Boguchwała)

Listopad
• 4 listopada (niedziela) Boguchwała –
Zaduszki bluesowe (MCK)
• 10 listopada (sobota) Boguchwała –
Uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości (MCK/UM)
• 12 listopada (poniedziałek) Boguchwała – Gala finałowa „Wielkiego Testu
o… NIEPODLEGŁOŚCI” (GBP/ SP Boguchwała)
18
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Przypadające na początku września Narodowe Czytanie to wyjątkowy moment w roku. Klasyka polskiej literatury, znana niektórym
dotąd jedynie z lektur obowiązkowych i przez to kojarząca się ze
szkolną rutyną, wkracza wówczas
w przestrzeń publiczną i zaczyna
żyć nowym życiem dzięki organizowanym przez lokalne biblioteki
i instytucje kultury akcjom. Wybrane na lekturę tegorocznego Narodowego Czytania Przedwiośnie
Stefana Żeromskiego ożyło także
w naszej gminie podczas weekendu 8 i 9 września. Stało się to dzięki
nietuzinkowym pomysłom pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.
Czytanie z Parą Prezydencką rozpoczęło się w sobotę
o godz. 14:00 w Boguchwale grą
miejską „Przedwiośnie w Mieście”.

Wzięło w niej udział 6 drużyn. Ich
zadaniem było w jak najkrótszym
czasie przejść 5 stacji, znajdujących
się w obrębie biblioteki. Na każdej
ze stacji na uczestników czekało
związane z Przedwiośniem pytanie
lub zadanie do wykonania. Zwycięska drużyna została nagrodzona.
Punktem kulminacyjnym sobotniej akcji było rozpoczęcie pikniku
rodzinnego „Czytam na Narodowym” połączonego ze zlotem motocyklowym i Dniem Dawcy Szpiku. Na boisko sportowe za Szkołą
Podstawową w Zarzeczu przybyło
ponad stu motocyklistów zrzeszonych w Rzeszowskiej Grupie Motocyklowej i Stowarzyszeniu Pasjonatów Motoryzacji Dawniej „Pęknięta
Szprycha”. Warkot silników pięknych maszyn poprzedził rozpoczęcie wspólnej lektury. Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej

KULTURA I ROZRYWKA
Damian Drąg powitał zgromadzonych gości, wśród
których znaleźli się Zastępca Burmistrza Boguchwały Ewa Śliwa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Kąkol i zaprosił do głośnego czytania tekstu
Przedwiośnia, które rozpoczęli przedstawiciele gminnego samorządu. Po odczytaniu fragmentów powieści
Stefana Żeromskiego dla zgromadzonych zagrał zespół INSANI. Występ grupy muzycznej i widok okazałych motocykli nie były jedynymi atrakcjami tego
pogodnego (choć po ulewnym deszczu) popołudnia.
Uczestnicy pikniku mogli poczęstować się grochówką serwowaną przez 21 Brygadę Strzelców
Podhalańskich, przekonać się jak powstaje prąd, stać
się jednym z bohaterów bajki o Czerwonym Kapturku, lub wziąć udział w kolorowej zabawie dla dzieci.
Sobotniemu wydarzeniu przyświecał także szczytny
cel, jakim jest wspieranie walki z nowotworami krwi.
Kilkanaście osób zarejestrowało się jako potencjalni
dawcy szpiku w namiocie Fundacji DKMS.
Narodowe Czytanie Przedwiośnia w gminie Boguchwała miało swą kontynuację w niedzielę 9 września. W Domu Rekolekcyjnym w Niechobrzu podczas

wydarzenia pod hasłem "Niepodległość zapisana słowem i pieśnią..." przygotowanego wspólnie z Parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz aktorami
i organizatorami Misterium Męki Pańskiej, oprócz
czytania fragmentów powieści Stefana Żeromskiego recytowano także wiersze patriotyczne związane
z 100. rocznicą odzyskania niepodległości i śpiewano
pieśni okolicznościowe. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę "Drogi Polaków do niepodległości..".
Wszyscy uczestnicy wydarzenia w Niechorzu otrzymali na pamiątkę broszury z pieczątką Narodowego
Czytania, informacją o Żeromskim oraz tekstami pieśni, które były śpiewane podczas spotkania.
Dzięki pracy koordynatorów projektu: Anty Świecy,
Małgorzaty Kuleszczyk i Agnieszki Jajo oraz wsparciu
i zaangażowaniu naszych partnerów: Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, Księgarni Nova, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu i wszystkich wcześniej wymienionych, Narodowe Czytanie 2018 stało
się nie tylko doniosłym, ale przede wszystkim oryginalnym i inspirującym wydarzeniem literackim.
Paulina Piechowicz, fot. UM

Zwycięstwo Stefanii Budy
w 41. Wielewskim Turnieju Gawędziarzy
Na początku sierpnia odbył się 41. Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia. Wiele w Gminie Karsin gościło 31 gawędziarzy reprezentujących
kulturę Kaszub i Kociewia oraz Rzeszowszczyzny.
W tegorocznych zmaganiach udział wzięło liczne
grono rzeszowian z Nosówki zainspirowanych przez
wieloletnią propagatorkę wielewskiego turnieju – panią Stefanię Budę. Uczestnicy zmierzyli się w czterech
kategoriach: o nagrodę główną im. Hieronima Derdowskiego (prezentacja gawęd autorskich i niepubli-

kowanych), o nagrodę im. Józefa Brzezińskiego, Józefa Bruskiego (utwory publikowane) oraz o nagrodę
im. Wincentego Rogali dla uczestników spoza Kaszub
i Kociewia.
Zdobywczynią nagrody im. Wincentego Rogali została w tym roku ponownie pani Stefania Buda z Nosówki. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Źródło: koscierzyna.naszemiasto.pl
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Jedność Niechobrz zdobywcą
Pucharu Burmistrza Boguchwały 2018
W niedzielę 29 lipca na terenie Gminnego
Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu rozegrano finałowe mecze Turnieju o Puchar Burmistrza Boguchwały 2018. Zwycięzcą turnieju
została trzeci rok z rzędu Jedność Niechobrz.
Drugie miejsce przypadło Novi, trzecie Iskrze
Zgłobień, a czwarte Płomykowi Lutoryż.
Finały rozpoczął mecz o III miejsce, w którym spotkały się Iskra Zgłobień i Płomyk Lutoryż. Początek
spotkania ułożył się po myśli drużyny ze Zgłobnia.
Już w 8. minucie strzałem głową do siatki trafił Kamil Poninkieiwcz. Po kwadransie gry Iskra podwyższyła prowadzenie po trafieniu Adriana Warzyboka.
Po dwóch straconych bramkach drużyna z Lutoryża
zaczęła coraz śmielej atakować. Kilka razy kotłowało
się pod bramką drużyny ze Zgłobnia, lecz Iskrze za
każdym razem udało się wybijać piłkę. W drugiej odsłonie meczu Płomyk przeprowadził kilka składnych
akcji i w końcu zdobył kontaktowego gola. Z rzutu
wolnego idealnie przymierzył Adrian Powierża. Grę
w ostatnich 20 minutach utrudniała potężna ulewa,
a mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Iskry.
Finałowe spotkanie pomiędzy drużynami z Nosówki i Niechobrza rozpoczęło się od błyskawicznej bramki dla Jedności. Łukasz Kalandyk idealnie zacentrował na głowę Michała Kucharzyka, a ten spokojnym
strzałem trafił do siatki. Wydawało się, że gospodarze
będą dominować, jednak Novi bardzo długo stawiali
twardy opór. W końcówce pierwszej połowy rzut kar-
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ny wywalczył Szeliga, który na bramkę zamienił Sebastian Kłeczek. W drugiej części gry Jedność szukała
kolejnych goli, ale dobrze w bramce Novi spisywał
się Mateusz Szeliga. Zespół z Niechobrza zachował
w końcówce więcej sił i zdobył kolejne gole. Najpierw
bramkarza przelobował Mariusz Lelek, a później w sytuacji sam na sam kłopotów nie miał Jacek Kocurek.
Turniejowym zmaganiom przyglądali się przedstawiciele władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Boguchwały Wiesławem Dronką i Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Kąkolem, którzy
podziękował zawodnikom za walkę i wręczyli pamiątkowe puchary.
W ramach tegorocznych finałów Turnieju o Puchar
Burmistrza Boguchwały odbył się także Piknik Sportowy z Akademią Piłkarską Jedność Niechobrz oraz
festyn zorganizowany przez Lokalny Ośrodek Kultury
"Razem" w Niechobrzu.
źródło: iskrazglobien.futbolowo.pl
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Dziewczęta z OSP Racławówka Mistrzyniami Polski
W ostatni, wakacyjny weekend w Koninie i Licheniu
Starym odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Mistrzowski tytuł wywalczyły reprezentantki OSP Racławówka.
Gminę Boguchwała i Podkarpacie reprezentowały
drużyny dziewcząt z Niechobrza i Racławówki. W mistrzostwach MDP wzięło udział 38 drużyn dziewcząt
i chłopców. Gminę Boguchwała i Podkarpacie reprezentowały dziewczęta z OSP Niechobrz i OSP Racławówka.
Drużyny rywalizowały w musztrze, ćwiczeniu bojowym
oraz sztafecie pożarniczej.
Tytuł Mistrzyń Polski wywalczyły dziewczęta z OSP
Racławówka, zapewniając sobie jednocześnie start
w olimpiadzie pożarniczej w szwajcarskim Martigny.
Mistrzynie potwierdziły także kolejny raz bardzo dobre
wyszkolenie z musztry zajmując w klasyfikacji drugie
miejsce. Jest to kolejny sukces zawodniczek OSP Racławówka, które w 2016 roku wywalczyły drugie miejsce.
Decyzją Burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki każda z zawodniczek otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.
Aktualne mistrzynie województwa podkarpackiego
z OSP Niechobrz zajęły 10 miejsce. Warto nadmienić, że
Podkarpacie zwyciężyło także w klasyfikacji chłopców.

Tytuł mistrzów wywalczyła drużyna OSP Krzeszów.
Skład Drużyny: Katarzyna Puzyniak (dowódca),
Estera Lantenszleger, Martyna Chmiel, Wiktoria
Starzyk, Julia Rejment, Julia Drążek, Milena Król,
Wiktoria Bereś, Kamila Baran
Opiekunowie: naczelnik Leszek Bartyński, wiceprezes Tomasz Kalandyk, druhna Izabela Chudzicka
źródło: OSP Racławówka, OSP Niechobrz,
fot. OSP Racławówka

I Szosowy Wyścig Kolarski za nami
2 września na drogach Gminy Boguchwała odbył
się I Szosowy Wyścig Kolarski "Klasyk Boguchwały". Kolarze rywalizowali na 55-kilometrowej trasie, przebiegającej przez Mogielnicę, Niechobrz,
Racławówkę, Nosówkę i Zgłobień. Organizatorem
wyścigu było Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza Racławówka.
Start i meta wyścigu zlokalizowana została na stadionie sportowym w Mogielnicy. Na zawodników
czekało kilka wymagających podjazdów oraz trudnych, technicznych zjazdów. Startujący, mimo sporego wysiłku podkreślali, że trasa była bardzo ciekawa i z chęcią powrócą na malownicze tereny Gminy
Boguchwała. Dodatkową atrakcją była premia górska,
zlokalizowana na wzniesieniu pod Krzyżem Milenijnym w Niechobrzu. Zdobył ją Mateusz Rejch, który
później został także zwycięzcą całego wyścigu. Czołowa grupa długo jechała w peletonie, ale na ostatniej
pętli wspomniany Rejch zdecydował się na ucieczkę
i finiszował jako pierwszy z czasem 1 godz. 29 min
i 48 sek. Drugiego Macieja Szczepanika wyprzedził
o ponad minutę.
Na starcie stanęło ponad 130 uczestników, na czele
z Rafałem Wilkiem - wybitnym polskim sportowcem
- trzykrotnym mistrzem paraolimpijskim i pięciokrotnym mistrzem świata w kategorii handbike. Rywalizacja przyciągnęła na start kolarzy w różnym wieku.

Najmłodszy uczestnik Borys Klaczkowski miał 11 lat
i pokonywał trasę wspólnie z tatą, dzielnie utrzymując jego tempo. Najstarszym startującym był 73-letni
Antonii Szklarz z Tarnobrzega. W rywalizacji udział
wzięli kolarze nie tylko z terenu całego Podkarpacia,
ale też innych regionów Polski. Zwycięzca Mateusz
Rejch mieszka i trenuje w Warszawie, a niegdyś ścigał się w barwach miejscowego teamu SST Lubcza. Na
starcie stanął także Norweg - Arthur Gągała reprezentujący barwy portugalskiego teamu Sporting Tavira.
Wymagającej trasy nie przestraszyły się także kobiety. Najszybszą z nich była Karolina Majewska, która
55 km pokonała w niespełna dwie godziny. Wyścig
cieszył się także dużym zainteresowaniem lokalnych
mediów.
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