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Nieodpłatna pomoc prawna
W 2019 roku kontynuowana będzie nieodpłatna pomoc prawna 

dla mieszkańców Gminy Boguchwała. Punkt obsługi prawnej mie-
ści się w Boguchwale w Budynku Administracyjno-Biurowym, Plac 
Rynek 2 (siedziba Miejskiego Centrum Kultury).

Porady prawne udzielane są w:
• poniedziałek - 14:00-18:00
• wtorek - 10:00-14:00
• środa - 14:00-18:00
• czwartek - 10:00-14:00
• piątek - 14:00-18:00
W dni ustawowo wolne od pracy Punkt będzie nieczynny. Tele-

fon kontaktowy: 882 180 395. Możliwość nieodpłatnego korzysta-
nia z pomocy prawnej możliwa jest dzięki współpracy Gminy Bo-
guchwała z Powiatem Rzeszowskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczonej pomocy 
prawnej dostępne na stronie internetowej www.boguchwala.pl.

Nowe godziny pracy 
Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Od 1 stycznia 2019 roku Urząd Miejski w Boguchwale w każdy 
poniedziałek jest czynny w godzinach 07:30-17:30. W pozostałe 
dni tygodnia Urząd jest czynny w godzinach 07:30-15:00. Zmianie 
uległy także godziny pracy kasy Urzędu Miejskiego - poniedziałki 
07:30-17:30 z przerwą w godz. 14:30-15:00, od wtorku do piątku 
w godz. 07:30-14:30.

Burmistrz Boguchwały przyjmuje mieszkańców w sprawach 
skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 
(po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 17 87 55 
201).

Dodatkowo od 4 marca 2019 roku w każdy poniedziałek pełnione 
są dyżury w godzinach 15:30-17:30 przez 4 pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

UM

• Ponad 4,9 mln zł na inwestycje  
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3 miesiące za nami… Pierwsze dni nowej kadencji zajęły kwestie przejęcia 
obowiązków, zapoznania ze szczegółowymi przepisami i regulacjami doty-
czącymi działania Burmistrza. Odbyłem też wiele spotkań z przedstawicie-
lami jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorami placówek oświatowych, 
przedsiębiorcami i mieszkańcami. Nowa kadencja rozpoczęła się też od 
zmian organizacyjnych w samym Urzędzie. Zgodnie z obietnicami wybor-
czymi uproszczona została struktura organizacyjna, zlikwidowane wydziały 
i stanowiska dyrektorskie. Nastąpił też nowy podział obowiązków i odpowie-
dzialności pomiędzy referatami w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. 
Obecnie Urząd funkcjonuje na bazie 10 referatów. Na stanowisko wiceburmi-
strza powołana została Pani Justyna Placha-Adamska. Kolejną istotną zmianą 
było wydłużenie godzin pracy Urzędu. W każdy poniedziałek pracujemy do 
godz. 17:30. Również w każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00 spotykam się 
z mieszkańcami naszej Gminy.

Równocześnie wspólnie z kierownikami referatów dokonaliśmy prze-
glądu wszystkich gminnych inwestycji zarówno tych już realizowanych, jak 
i planowanych do realizacji. W efekcie w styczniu Radni pozytywnie przyjęli 
propozycje zwiększenia budżetu gminy o zadania w zakresie rozbudowy in-
frastruktury drogowej oraz oświetleniowej. Do budżetu zostały też wpisane 
nowe zadania polegające chociażby na budowie boiska szkolnego w Nosówce, 
placu zabaw w Racławówce, dołożenia środków do rozbudowy szkoły w Woli 
Zgłobieńskiej, budowy remizy w Zarzeczu, dokończeniu budowy parkingu 
przy Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Równolegle aplikowaliśmy o środki 
finansowe na rozbudowę żłobka w Boguchwale, dalsze uzbrojenie strefy eko-
nomicznej, rewitalizację Spichlerza i budynku Remizy w Boguchwale. Pro-
wadziliśmy też rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji 
projektu Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Warunki pogodowe sprawiły, że przez kilka dni stycznia mogliśmy też 
przetestować system zimowego utrzymania dróg. Obecnie na terenie naszej 
gminy jest około 150 km dróg asfaltowych gminnych co oznacza, że potrzeb-
ne jest znaczne zaangażowanie zasobów technicznych, jak i finansowych do 
realizacji tego zadania. W tym roku staraliśmy się utrzymywać dobrą jakość 
obsługi korzystając z dotychczasowych rozwiązań. Okazało się, że nie za-
wsze było to możliwe, ale pozwoliło na wyciągnięcie wniosków i pomysły na 
usprawnienie tego procesu w przyszłości.

Luty był miesiącem, w którym zaczęliśmy organizować przetargi na reali-
zacją tegorocznych inwestycji. Rozpoczęły się działania na rzecz poprawy ja-
kości funkcjonowania instytucji kultury. W procedurze konkursowej została 
wybrana Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, ustalone i przyjęte do reali-
zacji zadania Lokalnych Ośrodków Kultury. Luty upłynął też pod znakiem 
zebrań sołeckich. Za liczną obecność na nich bardzo wszystkim dziękuję. 

Są tez sprawy trudne, takie jak nadal „kulejąca” komunikacja publiczna, 
czy też szerokie spektrum inwestycji leżących w kompetencjach samorządu 
powiatowego i wojewódzkiego, a niezbędnych do przeprowadzenia w naszej 
gminie. Cały czas nad tym pracujemy licząc, że wspólnie osiągniemy zakła-
dane cele.

Kolejne miesiące to dalsza praca nad nowymi inwestycjami, uzyskiwaniem 
stosownych pozwoleń oraz pozyskiwaniem środków finansowych. Chodzi 
o inwestycje duże, takie jak kryty basen, ale też i te mniejsze związane z in-
frastrukturą drogową i rekreacyjną. Rozpocznie się realizacja zadań budowla-
nych, jak również bieżące remonty i sprzątanie po zimie. Stawiamy na jakość 
i skuteczność działania poprzez lepszą kontrolę w terenie. Zaczęliśmy więc 
w dobrym tempie a to dopiero początek zmian.

Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol

Pierwsze 100 dni Samorządu VIII kadencji

Władze Samorządowe Gminy Boguchwała
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Burmistrz Boguchwały dr Wiesław Kąkol 
absolwent Politechniki Rzeszowskiej, tytuł doktora nauk 

ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Przez 18 lat pracownik naukowy i wykładowca na 
Politechnice Rzeszowskiej. Autor 4 książek oraz kilkudziesięciu 
artykułów naukowych. Pełnił funkcje społeczne jako wiceprezes 
Towarzystwa Altum oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Roz-
woju Oświaty Gminy Boguchwała. Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Boguchwale VII kadencji. Członek Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy.

Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska
absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz stu-

diów podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” w Wyższej Szkole 
Biznesu NLU w Nowym Sączu. Pełniła funkcję asystentki wojewody 
podkarpackiego, dyrektora biura poselskiego Grażyny Gęsickiej. Po-
nad 10 lat pracowała w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
realizując inwestycje m.in. Uzbrojenie Podkarpackiego Parku Naukowo 
Technologicznego i budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
w Jasionce. Pełniła funkcję Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu.

 fot. T. Poźniak
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Rada 

Miejska 

w Boguchwale

Przewodniczący Rady  
Piotr Pustelny 

Boguchwała, Komisja 
Statutowo-Prawna

Wiceprzewodniczący Rady 
Tadeusz Rak

Niechobrz, Komisja Mienia 
Gminy, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska

Dominik Maziarz  
Boguchwała,  

Komisja Edukacji 
i Rozwoju Społecznego

Agnieszka Siorek 
Boguchwała, Komisja 

Rewizyjna

Wiceprzewodniczący Rady  
Łukasz Hudzik  

Zgłobień, Komisja Mienia 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska

Maria Angowska  
Boguchwała, Przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej, 
Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji

Agnieszka Bednarska  
Boguchwała, Komisja 

Mienia Gminy, Rolnictwa 
i Ochrony  

Środowiska

Elżbieta Zielińska 
Boguchwała, Komisja 

Edukacji i Rozwoju Spo-
łecznego, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji

Marta Ćmiel-Giergielewicz 
– Lutoryż, Przewodnicząca 
Komisji Statutowo-Praw-

nej, Komisja Edukacji 
i Rozwoju Społecznego

Grzegorz Wojewoda  
Lutoryż, Komisja Mie-
nia Gminy, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

Iwona Pezdan-Śliż  
Kielanówka, Przewodnicząca 
Komisji Edukacji i Rozwoju 

Społecznego Komisja Budże-
tu i Rozwoju Gospodarczego

Antoni Ziobro  
Mogielnica, Komisja  
Budżetu i Rozwoju  

Gospodarczego

Marek Cisek  
Nosówka, Komisja Edukacji 

i Rozwoju Społecznego, 
Komisja Mienia Gminy, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska

Alina Pociask  
Nosówka, Komisja 
Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego

Jerzy Mazur 
Niechobrz, Przewod-

niczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

Andrzej Zając 
Niechobrz, Komisja  
Statutowo-Prawna

Piotr Bednarski 
Racławówka, Komisja 

Budżetu i Rozwoju  
Gospodarczego

Piotr Kobyłecki
Wola Zgłobieńska,  
Komisja Edukacji 

i Rozwoju Społecznego 

Paweł Sanecki 
Wola Zgłobieńska, 

Przewodniczący Komisji 
Mienia Gminy, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska

Katarzyna Warchoł 
Zarzecze, Komisja Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego, 
Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji

Tadeusz Kalandyk  
Zgłobień, Przewodni-
czący Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gospodar-

czego
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20 grudnia 2018 roku odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Najwyższy organ stanowiący 
Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą Przedstawiciele wszystkich gmin 
należących do ROF, dokonał wyboru nowych władz Zarządu.

Prezesem Zarządu została wybrana Zastępca Burmistrza Boguchwały 
Justyna Placha-Adamska. Funkcję wiceprezesów będą pełnić Paweł Po-
tyrański - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta 
Rzeszowa oraz Edward Dobrzański - Wójt Gminy Czarna. W skład Za-
rządu weszli Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, Przewodniczący Rady 
Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek 
oraz Wójt Gminy Lubenia Adam Skoczylas.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to program skierowany do 

obszarów metropolitarnych, z którego korzysta wiele państw Unii Eu-

ropejskiej. Zachęca on do realizowania partnerskich projektów przez 
miasto i samorządy z jego otoczenia. W województwie podkarpackim 
realizowany jest ZIT skierowany do Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjo-
nalnego. Obszar funkcjonalny obejmuje 13 gmin: Rzeszów, Boguchwałę, 
Chmielnik, Czarną, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenię, miasto Łań-
cut, gminę Łańcut, Świlczę, Trzebownisko i Tyczyn. Samorządy zawiązały 
partnerstwo – Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny i przy-
gotowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
ROF. W ramach ZIT realizowane są projekty w obszarach transportu, 
kultury, gospodarki, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. 
Środki na te zadania – ok. 367 mln zł – pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
z których zasilany jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego. 

Korzyści dla Gminy Boguchwała
Gmina Boguchwała w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonal-

nego realizuje projekty w zakresie rozwoju gospodarczego, kultury, trans-
portu i odnawialnych źródeł energii. W ubiegłym roku, za ponad 1,4 
mln zł, oddano do użytku przebudowany Ośrodek Kultury w Niechob-
rzu. Dzięki realizacji projektu uporządkowano funkcje poszczególnych 
pomieszczeń - w budynku znalazły się sala widowiskowa dla 100 osób 
z zapleczem, świetlice, pomieszczenia socjalne, gastronomiczne i gospo-
darcze. Dodatkowo ośrodek został wyposażony w nowy sprzęt - meble, 
sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy oraz wyposażenie kuchni.

Jednymi z najważniejszych projektów w ramach ZIT są inwestycje 
związane z transportem publicznym. Na terenie gminy powstało blisko 
4 km chodników, a w 13 lokalizacjach pojawiły się nowe wiaty przy-
stankowe. Na przełomie roku zakończyła się przebudowa ul. Kolejowej 
w Boguchwale oraz kompleksowa modernizacja dworca autobusowego. 
Obecnie trwa przebudowa dworca kolejowego. Dodatkowo Związek 
Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, zrzeszający dziewięć 
samorządów z terenu ROF, za ponad 37,5, zakupił 39 nowych autobusów. 

W ramach  kolejnego projektu ROF na terenie gminy uzbrojone zosta-
ną dalsze tereny inwestycyjne. Na boguchwalskim Wisłoczysku planuje 

 Dom Kultury w Niechobrzu

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
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26 lutego w Domu Ludowym w Ra-
cławówce odbyło się Zebranie Wiejskie, 
podczas którego przeprowadzono kon-
sultacje społeczne dotyczące przyłącze-
nia części Racławówki - Racławówki Doły 
- do Rzeszowa.

Konieczność przeprowadzenia kon-
sultacji wynikała z wyrażonej, Uchwałą 
nr III/56/2018 Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 18 grudnia 2018 roku, woli włą-
czenia w granice miasta Rzeszowa Ra-
cławówki Doły. Uchwała Rady Miasta 
Rzeszowa to kolejna próba rozszerze-
nia granic stolicy województwa o te-
reny Gminy Boguchwała. Mieszkańcy 
Racławówki już czterokrotnie nie wy-
razili zgody na podział ich sołectwa, 
a decyzje odmowne Rady Ministrów 
w sprawie przyłączenia Racławówki 
Doły zapadały w latach 2010, 2016, 
2017 i 2018.

Na spotkanie przybyło 100 Mieszkań-
ców Racławówki, którzy zdecydowanie 
sprzeciwili się dzieleniu swojej miejsco-
wości. Aż 91% głosujących nie wyraziło 
zgody na przyłączenie Racławówki Doły 
do miasta Rzeszowa. Za przyłączeniem 
opowiedziało się 4% głosujących.

Wyniki konsultacji trafiły do Rady 
Miejskiej w Boguchwale, a następnie zo-
staną przekazane do Wojewody Podkar-
packiego. Na tej podstawie wydana zosta-
nie opinia w sprawie wniosków o zmianę 
granic Rzeszowa. Ostateczna decyzja bę-
dzie należała do Rady Ministrów.

UM

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego  
Obszaru Funkcjonalnego

6

Mieszkańcy Racławówki przeciwko podziałowi sołectwa

Dworzec autobusowy w Boguchwale
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się wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, sieci wodociągowej oraz dróg. Nie można 
zapomnieć o projektach z zakresu rewitalizacji, 
dzięki którym przebudową zostaną objęte Spi-
chlerz i Dom Kultury przy ul. Kolejowej w Bo-
guchwale.

Odnawialne źródła energii i wymiana 
źródeł ciepła

Obecnie w kolejną fazę realizacji wszedł 
projekt, w ramach którego aż 224 gospodarstw 
z terenu gminy zostanie wyposażonych w in-
stalacje fotowoltaiczne. W instalacje zostanie 
wyposażona również siedziba Miejskiego Cen-
trum Kultury oraz budynek Urzędu Miejskiego. 
Koszt obu projektów to blisko 5 mln zł.

W roku bieżącym ruszy realizacja kolejnych 
dwóch projektów ROF. Pierwszy z nich obejmie 
wymianę w 30 gospodarstwach domowych 
pieców i kotłów na paliwa stałe na kotły auto-
matyczne na ekogroszek. Finansowane będą 
m.in. przyłącza ciepłownicze do budynków, 
wymienniki ciepła, elementy montażowe in-
stalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła, urzą-
dzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, 
czy adaptacje pomieszczeń na kotłownie. Do-
finansowaniem zostaną także objęte termomo-
dernizacje przegród budowlanych, wykonanie 
wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz prace 
remontowe. W ramach kolejnego projektu 241 
gospodarstw domowych otrzyma możliwość 

wymiany pieców, kotłów na paliwa stałe, pie-
cyków gazowych i podgrzewaczy przepływo-
wych na jednofunkcyjne i dwufunkcyjne kotły 
kondensacyjne lub kotły na biomasę. Całkowita 
wartość projektów to ponad 4,5 mln zł.

Gmina Boguchwała podpisała umowę na 
realizację projektu w zakresie promocji tu-
rystyki i rekreacji. Projekt przewiduje m.in. 
budowę wiat oraz utworzenie dedykowanej 
strony internetowej.

Projekt „Promowanie obszaru objętego 
LSR poprzez budowę wiat turystyczno-re-
kreacyjnych w miejscowości Boguchwała 
i Zarzecze oraz utworzenie strony interneto-
wej promującej obszar LGD” będzie realizo-
wany w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Główne 
założenia projektu to budowa dwóch wiat 
turystyczno-rekreacyjnych – na terenie 
przylegającym do Wisłoka w Boguchwale 
oraz w Zarzeczu, na terenie stadionu Pło-
myka Lutoryż. Wiaty będą wyposażone 
w tablice informujące o walorach turystycz-
nych obszaru wchodzącego w skład LGD 

"Trygon - Rozwój i Innowacja".
W ramach projektu planuje się również 

utworzenie strony internetowej. Portal 
obejmie swym zakresem cały obszar Lokal-
nej Grupy Działania przyczyniając się do 
promocji jego lokalnych walorów. Strona 
pozwoli na rozpowszechnianie informacji 
o wszystkich wydarzeniach odbywających 
się na terenie gminy Boguchwała, Świlcza 
i Lubenia.

Całkowita wartość projektu to 56 730,95 
zł, z czego 36 097 zł stanowi dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zakończenie realizacji projektu planowane 

jest na sierpień 2019 roku.
Projekt "Promowanie obszaru objętego 

LSR poprzez budowę wiat turystyczno-re-
kreacyjnych w miejscowości Boguchwała 
i Zarzecze oraz utworzenie strony interne-
towej promującej obszar LGD" realizowany 
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" 
w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

UM

Gmina Boguchwała zrealizuje projekt promujący turystykę

Nowe strefy i ceny biletów
26 lutego 2019 roku zmianie uległy 

granice stref biletowych. Miejscowości 
Lutoryż, Mogielnica i Zarzecze, będą-
ce dotychczas w strefie II, znalazły się 
w strefie I. Podział stref w pozostałych 
miejscowościach nie uległ zmianie. 

Wprowadzone zostały również nowe 
ceny biletów jednorazowych, wieloprze-
jazdowych, miesięcznych i okresowych 
oraz sieciowe i samorządowe gminne 
w komunikacji MKS. Cena biletu jed-
norazowego w strefie I wynosi 3,00 zł, 
natomiast ulgowy (m.in. uczniowie, 
studenci, emeryci, osoby niepełno-
sprawne) 2,40 zł. Cena biletu po terenie 
gminy wynosi 2,50 zł. Cena biletu mie-

sięcznego normalnego to 82 zł, a biletu 
miesięcznego z ulgą m.in. dla uczniów 
41,82 zł. Zmianie uległy ceny i warunki 
korzystania z rocznego biletu na prze-
jazdy po terenie gminy. Bilety ważne 
365 dni (m.in. em-Karta) zakupione 
przed 26 lutego będą obowiązywały do 
terminu ważności. Bilety ważne 365 dni 
zakupione obecnie będą przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 
roku życia. Cena biletu rocznego po te-
renie gminy wyniesie 50,00 zł.

Zmiany na liniach MKS i MPK
W ciągu ostatnich miesięcy trwa-

ły analizy i prace nad dostosowaniem 
kursów do potrzeb pasażerów i stwo-
rzeniem uzupełniającego się wzajemnie 
systemu komunikacji świadczonej przez 
MKS i MPK. Zmianie uległa trasa linii 
MKS 233, która od 1 marca 2019 roku 
funkcjonuje od przystanku Mogiel-
nica Pętla do przystanku Boguchwała 
Grunwald. Kursy linii MKS 233 zostały 
skorelowane z kursami linii MKS 223 
Niechobrz - Rzeszów. Dostoswany zo-
stał czas przesiadki pomiędzy kursami, 

a pasażerowie podróżujący z Mogiel-
nicy do Rzeszowa będą używać na obu 
liniach jednego biletu.

Jednocześnie wprowadzone zosta-
ły zmiany w rozkładach jazdy linii 
MPK, w tym nowe kursy linii 3, 45 i 56 
w weekendy. Ponadto w dni powsze-
dnie i weekendy wprowadzony został 
specjalny autobus nocny linii MPK nr 
3, który rozpoczyna kurs z ul. Krakow-
skiej (dni robocze godz. 23:10, weeken-
dy 23:45) i jego trasa przebiega przez 
Boguchwałę, Mogielnicę i Lutoryż do 
Zarzecza. 

Na prośbę mieszkańców zostało wy-
dłużonych 6 kursów linii MPK 28 do 
Racławówki Zabierzów. Nie ulega zmia-
nie rozkład jazdy linii MKS 223 i MKS 
228. Trwają prace nad uruchomieniem 
linii MKS z Czudca przez Niechobrz, 
Racławówkę, Zwięczycę do Rzeszowa.

Szczegóły na stronach:  
www.boguchwala, www.zgpks.rzeszow.
pl, www.einfo.erzeszow.pl

UM

Zmiany w komunikacji MKS i MPK

ul. Kolejowa
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Stop Pożarom Traw
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie 

wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Spowo-
dowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości ro-
ślinnych. Obszary te są doskonałym materiałem palnym, 
co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje 
gwałtownym wzrostem pożarów. W Polsce w 2018 roku 
odnotowano 149 434 pożarów, wśród których było 48 767 
pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Aż 51% 
z nich miało miejsce w marcu i kwietniu. 

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest czło-
wiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 
spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, 
co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, 
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to 
jednak błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wy-
palanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzyst-
nych zmian w środowisku naturalnym - ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny 
rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z po-
wietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków 
chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt.

Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które po-
wstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Średni czas 
trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minuty. 
W 2018 roku średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do 
pożarów traw i nieużytków rolnych. Podczas akcji ratow-
niczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123 

153 186 litrów wody, co odpowiada pojemności 32,8 ba-
senów olimpijskich. 

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach 
prawnych: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142), Ustawa z dnia 28 
września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129). 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje – kara 
aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość wynosić od 
20 do 5000 złotych, a także kara pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 

źródło: www.stoppozaromtraw.pl,  
fot. OSP Niechobrz

Podziękowanie dla Sołtysów i Przewodniczących  
Zarządów Osiedli

11 marca w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, z oka-
zji Dnia Sołtysa, ale również w związku z kończącymi 
się kadencjami, odbyło się spotkanie władz samorzą-
dowych z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 
osiedli. Podziękowania za zaangażowanie oraz współ-
pracę w minionych czterech latach złożył Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol. Wybory na nową, pięcioletnią 
kadencję planowane są na połowę kwietnia bieżącego 
roku.
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Bezpieczeństwo publiczne w 2018 roku

Działania na rzecz bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie Gmi-
ny Boguchwała podsumowała 
Straż Miejska, Policja oraz Ochot-
nicze Straże Pożarne. W ramach V 
Sesji Rady Miejskiej w Boguchwa-
le sprawozdania za 2018 rok za-
prezentowali Komendant Komi-
sariatu Policji w Boguchwale asp. 
sztab. Dariusz Woźny, Komendant 
Gminny ZOSP RP Mariusz Gajdek 
oraz Komendant Straży Miejskiej 
Mirosław Korczyński. Przedsta-
wione dane wskazały na poprawę 
stanu bezpieczeństwa w stosunku 
do roku 2017.

Policja
Komisariat Policji w Boguchwa-

le swoim zasięgiem obejmuje 
teren Gminy Boguchwała oraz 
Gminy Lubenia. Funkcjonariusze 
podjęli ponad 1300 interwencji, 
wystawiając m.in. 71 mandatów 
karnych i ponad 530 pouczeń. 
Policjanci odbyli 134 spotkania 
ze społeczeństwem. Odnotowano  
nieznaczny spadek liczby prze-
stępstw najbardziej uciążliwych 
społecznie – kradzieży, uszko-
dzeń cudzej rzeczy, uszkodzeń 
ciała, kradzieży pojazdu, bójek 
itp. Spadła liczba przestępstw dro-
gowych, w tym tych dotyczących 
kierowania w stanie nietrzeźwo-
ści. W ubiegłym roku Gmina Bo-
guchwała przekazała kolejne środ-
ki, dzięki którym wymieniono 
wyposażenie pomieszczeń służbo-
wych w Komisariacie.

Straż Miejska
Straż Miejska w Boguchwale 

koncentrowała się na różnoro- 
dnych działaniach prewencyj-
nych. Łącznie w 2018 roku prze-
prowadzono kontrole blisko 750 
nieruchomości oraz 365 tzw. 
miejsc zagrożonych - terenów 
placówek oświatowych, domów 
kultury, przystanków. Straż wy-
stosowała 190 pisemnych poleceń 
dotyczących m.in. wywozu nie-
czystości, przyłączeń budynków 
do kanalizacji sanitarnej, utrzy-
mania porządku lub zajęcia pasa 
drogowego. Podobnie jak w latach 
ubiegłych Strażnicy brali udział 
we wspólnych patrolach z Policją. 
Sprawcom wykroczeń wystawiono 
800 pouczeń oraz 14 mandatów.

Ochotnicze Straże Pożarne
Dziewięć jednostek Ochotni-

czych Straży Pożarnych funk-
cjonujących na terenie Gminy 
Boguchwała łącznie skupia 469 

członków zwyczajnych, w tym 43 
kobiety, 16 członków wspierają-
cych, 26 członków honorowych 
i 47 członków Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Przeszko-
lenie posiada 236 strażaków ra-
towników, w tym 142 ratowników 
Jednostek Operacyjno-Technicz-
nych. Jednostki OSP na swoim 
wyposażeniu posiadają 17 samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych, 
w tym 2 ciężkie, 7 średnich, 8 lek-
kich. Strażacy brali udział w 164 
akcjach, w tym 76 pożarach, prze-
prowadzono 4  ćwiczebne ewaku-
acje szkół podstawowych, a jed-
nostki z Boguchwały, Niechobrza, 
Nosówki, Mogielnicy i Zarzecza 
wzięły udział w Powiatowym Ćwi-
czeniu Obronnym, które zostało 
zorganizowane na Rynku Miej-
skim w Boguchwale.

Dzięki środkom budżetowym 
gminy, wkładom własnym jedno-
stek, funduszom sołeckim oraz 
dotacjom zewnętrznym strażacy 
otrzymali nowy sprzęt - zestaw 
hydrauliczny, defibratory i torby 
medyczne. Ponadto do użytku od-
dane zostały zmodernizowane re-
mizy w Mogielnicy i Niechobrzu, 
a w grudniu 2018 roku zakończy-
ły się prace budowlane związane 
z rozbudową remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nosówce.
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4 marca ruszyło przyjmowanie wniosków o e-dowody. Ten nowy rodzaj 
dokumentu tożsamości pełni wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego: potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do prze-
kraczania granic niektórych państw. E-dowodu będzie można także używać 
do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną poprzez logowa-
nie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne pod-
pisywanie dokumentów (podpis elektroniczny) oraz korzystanie z automa-
tycznych bramek granicznych (np. na lotniskach). Dzięki temu załatwianie 
spraw urzędowych stanie się prostsze.

Nowe e-dowody są lepiej zabezpieczone. Każdy dokument otrzyma spe-
cjalny numer. Następnie należy ustalić dwa kody PIN - podczas odbioru 
lub później, w każdym urzędzie gminy. Łatwiejsze będzie także postępo-
wanie w przypadku zagubienia lub kradzieży. Możliwości jest wiele – utra-
cony e-dowód osobisty można zgłosić przez internet, na policji, w urzędzie 
miasta/gminy, a także w dowolnym banku. Dokument zostanie wówczas 
unieważniony.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną 
nową informacją na pierwszej stronie (awersie) jest numer CAN. Jest on też 
zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

Jeżeli aktualny dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go od razu wy-

mieniać. Jest to propozycja dla osób zainteresowanych oraz dla tych, którzy 
muszą złożyć nowy wniosek. 

Wnioski dowodowe w Urzędzie Miejskim w Boguchwale (parter, 
pokój nr 1) można składać w poniedziałki w godz. 07:30-17:30 oraz od 
wtorku do piątku w godz. 07:30-15:00.

Źródło: MSWiA

Wystartowały e-dowody

Weszły zmiany dotyczące Karty Dużej 
Rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje 
rodzicom, którzy mają lub w przeszłości 
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzie-
ci - bez względu na ich wiek w chwili składa-
nia wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin 3+. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty 
podmiotów m.in. z branży spożywczej, 
paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Są 
to m.in. zniżki na przejazdy kolejowe, ulgi 
w opłacie oraz wiele innych zniżek ofero-
wanych przez różne instytucje państwowe 
oraz firmy prywatne, które można wyszu-
kać za pomocą strony internetowej: em-
patia.mpips.gov.pl. Na Podkarpaciu Karta 
uprawnia do zniżek na produkty i usługi 
w blisko 1000 placówkach.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta przysługuje rodzinom z co naj-

mniej trójką dzieci, niezależnie od do-
chodu. Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wie-
kowych w przypadku dzieci powyżej 18 
roku życia legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniem niepełnosprawności na okres 
ważności orzeczenia. Dotyczy to także ro-
dzin zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, 
każdemu członkowi rodziny, na wniosek 
członka rodziny wielodzietnej.

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny 
uprawnieni są członkowie rodziny wie-
lodzietnej posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który oświadczy, że 
jest umocowany do złożenia wniosku oraz 
do odebrania Karty w imieniu członków 
rodziny wielodzietnej. Od 1 stycznia 2019 
roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać 
również rodzice, którzy kiedykolwiek mie-
li na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wymagane dokumenty
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny 

należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Boguchwale 
(Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyc-
kich 33) lub za pośrednictwem Platformy 
Informacyjno - Usługowej Emp@tia -  
empatia.mpips.gov.pl. Wymagane doku-
menty przy składaniu wniosku o przyzna-
nie karty:
• w przypadku rodzica - oświadczenie, 

że rodzic nie jest lub nie był pozba-
wiony władzy rodzicielskiej ani ogra-
niczony we władzy rodzicielskiej przez 
umieszczenie dziecka w pieczy zastęp-
czej,

• w przypadku małżonka rodzica - akt 
małżeństwa,

• w przypadku dzieci w wieku powyżej 
18 roku życia - oświadczenie o pla-
nowanym terminie ukończenia nauki 
w danej placówce,

• w przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
w wieku powyżej 18 roku życia - orze-
czenie o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,

• w przypadku dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka - postanowienie 
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka,

• w przypadku dzieci powyżej 18 roku 
życia, które nadal przebywają w pieczy 
zastępczej - oświadczenie o pozostawa-
niu w dotychczasowej rodzinie zastęp-
czej lub w rodzinnym domu dziecka.

źródło: MPiPS, MOPS

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny Bezpieczne usuwanie 
wyrobów zawierających 

azbest
Informujemy, że istnieje możliwość 

skorzystania z dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji związanych 
z ochroną środowiska - usuwania wyro-
bów zawierających azbest pochodzących 
z terenu Gminy Boguchwała. Szczegóły 
oraz formularze dostępne w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Boguchwała.

W przypadku inwestorów wykonu-
jących zadanie we własnym zakresie in-
formujemy, że przed przystąpieniem do 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
prace należy odpowiednio przygotować 
i zgłosić właściwym organom. Na wyko-
nawcy prac polegających na zabezpiecze-
niu lub usunięciu wyrobów zawierających 
azbest ciąży obowiązek zgłoszenia ich 
jeszcze przed przystąpieniem do ich wy-
konywania.

Mając na uwadze zapisy §6 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U.2004.71.649 ze zm.) przypomina-
my, że Wykonawca prac polegających na 
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów za-
wierających azbest z miejsca, obiektu, urzą-
dzenia budowlanego lub instalacji przemy-
słowej, a także z terenu prac obowiązany 
jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadze-
nia tych prac właściwemu organowi nad-
zoru budowlanego, właściwemu okręgowe-
mu inspektorowi pracy oraz właściwemu 
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpo-
częciem prac.

Ponadto prace polegające na wymianie 
pokrycia dachowego - bez dokonywania 
zmiany konstrukcji dachu należy zgłosić 
do Starostwa Powiatowego (w przypadku 
zmiany konstrukcji dachu wymagane jest 
pozwolenie na budowę).

UM



11 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KRONIKA

11

W latach 1856-1861 zbudowano kolej na trasie Kraków-Rze-
szów-Lwów. W wyniku ukończenia tej inwestycji Rzeszów uzy-
skał pośrednie połączenie poprzez Kraków ze Śląskiem, Pragą 
i Wiedniem z jednej strony, a poprzez Lwów z Czerniowcami 
i Brodami z drugiej. Władze miasta, inteligencja, sfery kupieckie 
i okoliczni ziemianie zabiegali także o budowę szlaków kolejo-
wych, które dałyby Rzeszowowi także bezpośrednie połączenia 
z północą (Królestwo Polskie) i południem (Węgry). W 1884 r. 
zapadła decyzja (pomimo usilnych starań Rzeszowa), że połą-
czenie kolei Karola Ludwika z Wisłą będzie poprowadzone do 
Mielca i Tarnobrzega z Dębicy. Pomyślny natomiast był wynik 
starań Rzeszowa o budowę połączenia kolejowego z Jasłem. 

Budowa 70-kilometrowej linii kolejowej z Rzeszowa do Jasła 
została zrealizowana w latach 1889–1890. Dzięki jej powstaniu 
pod koniec XIX w. Jasło i Rzeszów stały się węzłami kolejowy-
mi, a takie miejscowości jak Boguchwała, Czudec, Frysztak czy 

Strzyżów uzyskały przysłowiowe okno na świat. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych XIX w. zbudowano budynek stacji kole-
jowej, jeden z kilkunastu na tej trasie. Wyróżniał się masywną 
konstrukcją niespotykaną w warunkach wiejskich oraz funk-
cjonalnością. Obok stacji kolejowej znajdowała się nastawnia, 
stacja pomp, magazyny i warsztaty. Dworzec kolejowy wpro-
wadził w wiejski krajobraz Boguchwały elementy architektury 
przemysłowej. Z czasem okazało się, że dworzec kolejowy speł-
niał ważną funkcję miastotwórczą. W budynku dworcowym 
mieściła się restauracja dworcowa, ponadto mieszkanie służbo-
we dla naczelnika stacji kolejowej oraz poczta i telegraf. 

Linia kolejowa dawała stałe zatrudnienie dla mieszkańców 
Boguchwały. W II połowie XIX w. prace przy utrzymaniu do-
brego stanu dróg dojazdowych do dworca kolejowego zapew-
niała dochody niektórym mieszkańcom Boguchwały. Drogę 
posypywano szutrem, czerpiąc materiał z Wisłoka. W 1898 r. 
spółka dostawców szutru z Boguchwały wygrała licytację na 
dostawę materiału utwardzającego drogę (obecna ul. Kolejowa) 
prowadzącą do stacji kolejowej w Boguchwale, uruchomionej 
kilka lat wcześniej. Budowa linii kolejowej, a następnie jej eks-
ploatacja, stworzył dla ludności rolniczej nowe miejsca pracy.

Obecnie trwają prace nad przebudową zabytkowego dwor-
ca w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego na terenie ROF". Ponadto 
w latach 2019-2021, w ramach projektu Podkarpackiej Kolei 
Aglomeracyjnej, powstaną 2 nowe przystanki kolejowej (w Bo-
guchwale i Lutoryżu) oraz 4 parkingi. 

źródło: S. Wnęk „Szkice z dziejów z Boguchwały”,  
F. Kiryk „Dzieje Rzeszowa”, T. Machowski,  

G. Nycz „Koleją z Jasła do Rzeszowa”

Historia linii kolejowej w Boguchwale

Gmina Boguchwała oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale przystąpiły do największej ogólnopolskiej kampanii 
profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019”. 
Trwa kompletowanie zestawów dla szkół, po czym wystartuje 
kampania na terenie naszej gminy. W 2019 roku będzie ona re-
alizowana pod hasłem "CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! czyli o przeciw-
działaniu wyuczonej bezradności".

Koordynatorem akcji na terenie gminy jest Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Boguchwale.

GBP

Boguchwała w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019
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Rok 2019 będzie rokiem dużych in-
westycji w bazę oświatową. Trwają pra-
ce nad przebudową szkół w Mogielnicy 
i Kielanówce. Obecnie rozpoczęło się po-
stępowanie przetargowe na wyłonienie 
wykonawcy przebudowy placówki w Woli 
Zgłobieńskiej. Łączny koszt inwestycji 
w 2019 roku przekroczy 4,9 mln zł.

Pierwszy etap rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Mogielnicy przewidu-
je zwiększenie powierzchni zabudowy 
placówki o ponad 300 m2, która w efek-
cie inwestycji wyniesie ponad 1500 m2. 
Przebudową został objęty parter oraz 
piętro budynku, przewidziano roboty 
wykończeniowe, m.in. wykonanie po-
sadzek i nowych instalacji - elektrycz-
nej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
W ramach prac planuje się wykonanie 
podjazdu zewnętrznego dla osób niepeł-
nosprawnych oraz montaż podnośnika. 

Główną część przebudowy Zespołu 

Szkół w Kielanówce stanowi rozbudowa 
i nadbudowa budynku od strony pół-
nocnej, w wyniku której powstanie dwu-
kondygnacyjny obiekt. Rozbudowana 
część szkoły będzie mieścić 6 sal dydak-
tycznych, przeszklony łącznik, 2 patia, 

4 węzły sanitarne, klatkę schodową, po-
mieszczenia gospodarcze i magazynowe. 
Powierzchnia użytkowa szkoły po rozbu-
dowie zwiększy się o 670 m2 i wyniesie 
ponad 2 200 m2.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Woli Zgłobieńskiej przewiduje po-
wstanie 2 sal lekcyjnych na parterze bu-
dynku oraz 5 sal lekcyjnych na piętrze. 
W ramach inwestycji powstanie nowe 
pomieszczenie kotłowni, stołówka wraz 
z zapleczem kuchennym, socjalnym 
i zmywalnią, korytarze i klatka schodo-
wą. Po rozbudowie szkoła będzie miała 
12 sal lekcyjnych, 3 sale przedszkolne 
oraz pozostałe niezbędne pomieszczenia. 
Powierzchnia po rozbudowie wyniesie 
ponad 1400 m2. W ramach zagospodaro-
wania terenu przewiduje się przebudowę 
i przeniesienie placu zabaw, wykonanie 
podjazdu zewnętrznego dla osób niepeł-
nosprawnych, przebudowę chodników, 
drogi dojazdowej oraz ogrodzenia. 

UM

Ponad 4,9 mln zł na inwestycje w bazę oświatową

Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 dla Liceum w Boguchwale

Liceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
kolejny rok z rzędu zostało wyróż-
nione Laurem Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy”. Tym razem Liceum 
przyznano tytuł Srebrnej Szkoły 2019.

O pozycji w Ogólnopolskim 
Rankingu Liceów i Techników  
zadecydowały maturalne wy-
niki uczniów uzyskane w 2018 
roku z przedmiotów obowiązko-
wych i dodatkowych oraz sukcesy 
w olimpiadach. Największy pro-
centowy udział w zdefiniowaniu 
pozycji szkoły, odgrywają wyniki 
uczniów uzyskane z przedmiotów 
rozszerzonych. Do sporządzenia 
Rankingu wykorzystano dane źró-
dłowe zaczerpnięte z okręgowych 
komisji egzaminacyjnych, z Sys-

temu Informacji Oświatowej oraz od 
komitetów poszczególnych olimpiad 
przedmiotowych. 

Liceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
zostało w tegorocznym Rankingu Per-
spektyw, sklasyfikowane na 26 pozycji 
w województwie podkarpackim.

Powtarzalność wyróżnień Laurem 
Perspektyw przyznawanych Liceum 
w poszczególnych latach, świadczy 
o niezmiennej jakości kształcenia na 
jaką może liczyć tu każdy uczeń.

LOB

 SP Mogielnica

ZS Kielanówka
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"Weekend Kobiet", bo taką nazwę 
przyjął cykl spotkań i imprez przy-
gotowany dla Pań przez Miejskie 
Centrum Kultury w Boguchwale, roz-
począł się 8 marca w Kawiarni Klima-
tycznej. Na początek Ewa Muszyńska, 
dietetyczka Naturhouse Rzeszów, po-
dzieliła się z swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami o sposobie i jako-
ści odżywania współczesnej kobiety. 
Z kolei Paulina Maternia pokazała kil-
ka prostych ćwiczeń, których wdroże-
nie do codziennych przyzwyczajeń 
wzmocni ciało, a w konsekwencji 
pozwoli zgubić kilka centymetrów na 
wiosnę.

W sobotni poranek 9 marca in-
struktorzy ze Szkoły Sztuk Walki 
Bushi-Do pokazali zgromadzonym 
na warsztatach Paniom przydatne 
chwyty obezwładniające. Panie miały 
możliwość nauczyć się kilku sposo-
bów obrony przed napastnikiem oraz 
uzyskały przydatne porady związane 
z odpieraniem bezpośrednich ataków.

Wielki finał "Weekendu Kobiet" 
przypadł na niedzielne popołudnie 
10 marca. W sali wystawienniczej 
Miejskiego Centrum Kultury zagości-
ło blisko 420 Pań z terenu całej gmi-
ny. Na powitanie gości rozbrzmia-
ła znana wszystkim piosenka Alicji 
Majewskiej "Być kobietą" w wyko-
naniu Agnieszki Czarnik-Buż - no-
wego dyrektora Miejskiego Centrum 
w Boguchwale. Po przywitaniu przy-
byłych gości głos zabrał Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, który 
w oryginalny sposób złożył życzenia 

zgromadzonym Paniom. Do życzeń 
dołączył się również przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Boguchwale 
Piotr Pustelny. Na scenie zaprezen-
towało się Stowarzyszenie Twórcze 
SztukPuk Sztuka z koncertem "Hava 
Nagila - Raduj się". Tego wieczoru 
zaśpiewały również finalistki progra-
mu "Aplauz, Aplauz" Małgorzata Boć 
z córką Patrycją Chmiel prezentując 
swoje aranżacje znanych, świato-
wych przebojów. Podczas koncertu 
odbyła się także loteria upominków. 
Gościem honorowym koncertu była 
Poseł na Sejm Krystyna Wróblewska. 
Wszystkim wydarzeniom "Weeken-
du Kobiet" towarzyszyła wystawa 
rękodzieła oraz fotografii przyrodni-
czej "Ptaki" Magdaleny Dołęgi.

źródło: MCK, fot. UM
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Trzydniowe Święto Kobiet w Gminie Boguchwała

Dyrektor MCK w Boguchwale 
Agnieszka Czarnik-Buż  

ukończyła studia magisterskie na 
Uniwersytecie Rzeszowskim na 

kierunku Administracja Publiczna 
oraz studia podyplomowe w Wyższej 
Szkole Administracji i Zarządzania 
na kierunku Menadżeryzm. Posiada 

ponad 12-letnie  doświadczenie w za-
rządzaniu. Solistka Wojskowej Or-

kiestry, finalistka Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej w Kołobrzegu, laureatka 
wielu festiwali i konkursów w całej 
Polsce. Realizatorka projektów edu-

kacyjno-kulturalnych, Przewodniczą-
ca Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym.
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Inauguracja semestru wiosennego  
Uniwersytetu Aktywni Plus 

14

25 lutego 2019 roku uroczyście rozpoczęto w Rezydencji Li-
terackiej Boguchwały dziesiąty semestr Uniwersytetu Aktywni 
Plus. Tego wieczoru na rzeszowską nutę śpiewali w siedzibie 
Gminnej Biblioteki Publicznej nie tylko artyści zespołu Buen 
Camino, ale i seniorzy z Gminy Boguchwała, ciesząc się z wio-
sennej oferty edukacyjnej - adekwatnej do potrzeb kultural-
nych osób w wieku 50+ i kreatywnie inspirującej do nowych 
aktywności.

I to nie tylko aktywności ruchowych... Choć każdy to przy-
zna, że ruch to zdrowie. A zwłaszcza w połączeniu z odpowied-
nią dietą, zalecaną podczas warsztatów UAP przez dietetyka 
i kucharza - Ambasadora Marki Podkarpackie Smaki. A że 
w zdrowym ciele - zdrowy duch, to w boguchwalskiej biblio-
tece nie zapomniano także o innych potrzebach seniorów, or-
ganizując dla nich treningi kreatywności, warsztaty kompute-
rowe, lektoraty języka angielskiego i włoskiego oraz warsztaty 
usprawniające manualnie i artystycznie, poprzez projektowanie 
oryginalnej biżuterii ceramicznej. Atrakcją semestru wiosenne-
go Uniwersytetu będą nie tylko spotkania Klubu Podróżnika, 
animowane z radością przez samych seniorów - studentów, ale 
także wyjazd studyjny do Zamościa. 

Do tej bogatej oferty programowej dołącza oczywiście książ-
ka, w każdej postaci i o różnorodnej tematyce, o której godzi-

nami seniorzy mogą rozmawiać w Klubie Książki. Dla nich i dla 
sympatyków Uniwersytetu Aktywni Plus boguchwalska książ-
nica przygotowała podczas inauguracji semestru wiosennego 
nie lada gratkę - promocję swojego najnowszego wydawnictwa 
regionalnego pt. "Klaudiusz Angerman - patriota i społecznik", 
z autorskim komentarzem wnuka - Jarosława Angermana.

źródło: Irena Jakubiec, fot. UM

Gminne Spotkanie KGW
Dzień Kobiet był także okazją do spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-

ny, które odbyło się w Domu Kultury w Zarzeczu. Życzenia złożyli Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Pustelny oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota. 

Spotkanie było także okazją do podziękowania pani Barbarze Jacek, która w tym roku 
kończy sprawowanie funkcji Przewodniczącej Gminnej Rady KGW. W imieniu władz sa-
morządowych podziękowania złożyła Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska.

UM, fot. LOK "Razem"
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Zbliża się kolejny Boguchwalski Jarmark Wielkanoc-
ny. W tym roku zapraszamy 14 kwietnia, tj. w Niedzielę 
Palmową, w godzinach 10:00-16:00.

Na odwiedzających czekać będą wystawcy prezentują-
cy swoje najróżniejsze wyroby i przetwory, czy własno-
ręcznie wykonane ozdoby, nie tylko na świąteczny stół. 
Spodziewajmy się zatem wędlin, chlebów, miodów, se-
rów, ciast i smakołyków oraz wielkanocnych stroików. 
Podczas Jarmarku tradycyjnie nastąpi rozstrzygnięcie 
konkursu "Palm Wielkanocnych". Ponadto będzie moż-
na spróbować pysznego, regionalnego żurku.

MCK

Boguchwalski Jarmark Wielkanocny

8 marca w Boguchwale odbył się I Wiosenny Festiwal Ko-
dowania. Było to pierwsze tak duże wydarzenie w Gminie Bo-
guchwała dotyczące tej dziedziny. 

Festiwal rozpoczął się pokazem Teatru Wysokich Napięć, 
w wykonaniu Experymentarium 3Z. Następnie w Szkole Podsta-
wowej w Boguchwale, odbył się pokaz Mistrza Polski seniorów 
w judo Michała Bartusika wraz z adeptami tej dyscypliny sportu. 
W tegorocznym festiwalu uczestniczyli entuzjaści kodowania, 
uczniowie i nauczyciele reprezentujący 12 szkół z terenu Gminy 
Boguchwała i Rzeszowa. 

Po pokazie odbyły się zajęcia z robotami oraz klockami Lego, 
warsztaty z wykorzystaniem języka Scratch oraz warsztaty z do-
świadczeniami fizycznymi i chemicznymi towarzyszącymi zasa-
dom działania silników lotniczych, symulatorów lotu oraz nauka 
latania balonów. Organizatorami festiwalu byli Gminna Biblio-
teka Publiczna w Boguchwale oraz Szkoła Podstawowa w Bo-
guchwale.

źródło: Lesław Palimąka, fot. Tadeusz Poźniak

I Wiosenny Festiwal Kodowania w Boguchwale



16  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KULTURA I ROZRYWKA 

16



17 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KULTURA I ROZRYWKA 

17

Dorota Gołojuch Sportowcem 2018 Roku  
Stowarzyszenia Lubcza

Już po raz czternasty na corocznym Balu Miłośników 
Sportu, organizowanym przez Stowarzyszenie Sportowo-
-Turystyczne Lubcza, przyznano nagrodę dla Sportowca 
Roku.

Idąc tokiem poprzednich lat, wyróżniono osobę zwią-
zaną z Gminą Boguchwała. Pamiątkowa statuetka trafiła 
w ręce Doroty Gołojuch. W minionym roku została ona 
Mistrzynią Podkarpacia w golfie. Od lat jest związana ze 
Stowarzyszeniem Lubcza, dodatkowo pracuje w roli na-
uczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 
w Lutoryżu, dbając o rozwój sportowy najmłodszych. 
Pani Dorota ma na swoim koncie wysokie miejsca w tur-
niejach golfowych na terenie całej Polski, między innymi 
w Baranowie Sandomierskim, Siemianowicach Śląskich, 
czy Głogowie. W 2017 roku była wicemistrzynią woje-
wództwa.

Zgromadzeni na sali miłośnicy sportu mieli okazję zo-
baczyć pokaz tej mało popularnej w Polsce dyscypliny, 
która jednak zatacza coraz szersze kręgi. Od Pani Doroty 
mogli usłyszeć także najważniejsze założenia gry, zwy-
czaje golfistów i kilka anegdot z pola golfowego. Jak po-

wiedziała laureatka - swoich sił w tej dyscyplinie może 
spróbować każdy, a podstawowy kij do golfa kosztuje 
kilkanaście złotych. Wręczenia pamiątkowej statuetki dla 
Sportowca Roku Stowarzyszenia dokonali Burmistrz Bo-
guchwały Wiesław Kąkol oraz Zastępca Burmistrza Justy-
na Placha-Adamska.

źródło i fot. SST Lubcza

Dwa medale zespołów Lubczy 
Sezon siatkarski powoli dobiega końca. W rozgrywkach 

organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Związek 
Piłki Siatkowej występuje trzy drużyny Lubczy - dwie mę-
skie oraz jedna żeńska. Zespoły z Racławówki zapewniły 
już sobie dwa medale. 

Siatkarki Lubczy rozgrywki III Ligi Kobiet zakończyły 
na drugim miejscu. W całym sezonie odniosły 8 zwycięstw 
i dwie porażki, ustępując miejsca jedynie zespołowi San- 
Pajda Jarosław II. Dzięki temu drużyna prowadzona przez 
trenera Andrzeja Tereszkiewicza zdobyła srebrny medal 
i weźmie udział w rozgrywkach ogólnopolskich o awans 
do II ligi, które rozegrane zostaną początkiem kwietnia. 

Brązowy medal w IV Lidze Mężczyzn wywalczył zespół 
Lubczy II. W 18 rozegranych pojedynkach siatkarze z Ra-
cławówki zgromadzili na swoim koncie 35 punktów, od-

nosząc dwanaście zwycięstw. Wyżej sklasyfikowane zostały 
jedynie zespoły Prosportu Czudec i Kępy Dębica. Młody 
zespół Lubczy szczególnie dobrze prezentował się we wła-
snej hali, gdzie w trzech ostatnich pojedynkach nie stracił 
ani jednego seta. 

W rywalizacji pozostaje pierwszy zespół siatkarzy Lub-
czy, który występuje na parkietach III Ligi Mężczyzn. 
Drużyna prowadzona przez trenera Marka Samolewicza 
zakończyła rundę zasadniczą na trzecim miejscu. Dzięki 
temu zapewniła sobie udział w Turnieju Finałowym III 
Ligi, który rozegrany zostanie w dniach 22-24 marca w Ja-
śle. O medale powalczą w nim cztery najlepsze zespoły, 
a oprócz Lubczy będą to Wisłok Strzyżów, MOSiR Jasło 
i Klima Błażowa.

źródło i fot. SST Lubcza

SPORT
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Wystartowała piłkarska wiosna
9 marca piłkarze Izolatora Boguchwa-

ła zainaugurowali rundę wiosenną sezonu 
2018/2019 w rozgrywkach IV ligi. Boguchwa-
lanie pokonali na IzoArenie Piasta Tuczempy 
2:1. W kolejnym, wiosennym meczu Izolator 
pokonał na wyjeździe Przełom Besko 4:1. Po 
19 kolejkach Izolator zajmuje drugie miejsce 
w ligowej tabeli i traci 2 punkty do liderującej 
Wisłoki Dębica.

Rundę wiosenną w klasie okręgowej 
rozpoczęli także piłkarze Jedności Nie-
chobrz. Ich pierwszym rywalem była 
Sawa Sonina. W pierwszej połowie druży-
na z Niechobrza była aktywniejsza i mia-
ła więcej okazji bramkowych. W drugiej 
części gry to Sawa atakowała i szukała 
wyrównującego trafienia. Po godzinie gry 
drużyna z Soniny dopięła swego, wyko-
rzystując rzut karny. Wiele wskazywało na 
to, że mecz zakończy się podziałem punk-
tów, ale w doliczonym czasie gry Sawa eg-
zekwowała rzut rożny, przy którym bram-
karz Jedności niefortunnie trącił piłkę 

w kierunku własnej bramki i ostatecznie 3 
punkty wywalczył zespół z Soniny.

W przerwie zimowej kilku nowych zawod-
ników  pozyskała Iskra Zgłobień, która gra 
w A-klasie. Do drużyny ze Zgłobnia dołączyli 
m.in. doświadczony Adrian Żabiński ze Stali 
Łańcut oraz Kamil Puc z Wisły Sandomierz. 
Na półmetku rozgrywek Iskra zajmuje siódmą 
pozycję w tabeli. W B-klasie rywalizuje trzy 
zespoły z Gminy Boguchwała. O awans będą 
walczyć drużyny z Nosówki i Mogielnicy, 
które rundę jesienną zakończyły na pierwszej 
i drugiej pozycji, zaś Płomyk Lutoryż plasuje 
się na siódmym miejscu. Pierwsze mecze w tej 
klasie rozgrywkowej zaplanowano na 31 mar-
ca. Rozegrane zostaną wówczas gminne derby 
pomiędzy Novi a Płomykiem.

 
Przedstawiciele Izolatora wyróżnieni w Ple-

biscycie Podkarpacka Nike

Prezes ZKS „Izolator” Boguchwała Ro-
man Stefanik otrzymał nagrodę Działacz 

Roku 2018 w XVII Plebiscycie Podkarpacka 
Nike. Wyróżnienie w kategorii Trener Roku 
trafiło także w ręce szkoleniowca drużyny 
z Boguchwały Tomasza Głąba. Wręczenie pa-
miątkowych statuetek odbyło się podczas uro-
czystej gali w Łańcucie. 

Kapituła uhonorowała wyróżniające się 
osoby w świecie podkarpackiej piłki nożnej. 
Dokonano wyboru w kilku kategoriach m.in. 
Piłkarz Roku, Drużyna Roku, Odkrycie Roku, 
Sponsor Roku, Działacz Roku oraz Trener 
Roku. Zwycięzcą tej ostatniej kategorii został 
Szymon Grabowski z Resovii Rzeszów, ale 
wyróżnienie trafiło w ręce Tomasza Głąba, 
który od wielu lat prowadzi drużyny Izolatora 
Boguchwała. Doceniona została także praca 
prezesa klubu Romana Stefanika, którego wy-
brano najlepszym działaczem. Nagrodzonym 
składamy serdeczne gratulacje.

źródło: Izolator Boguchwała,  
podkarpacielive.pl, 90minut.pl,  
fot. Izolator Boguchwała, UM
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W hali wystawienniczej Miejskiego 
Centrum Kultury w Boguchwale odbył 
się IV Ogólnopolski Turniej Bokserski 
o Puchar Burmistrza Boguchwały. W za-
wodach udział wzięli przedstawiciele 22 
klubów bokserskich z terenu całej Pol-
ski, a także sportowcy z Humennego 
i Stropkova na Słowacji. Oprócz pięścia-
rzy z Podkarpacia pojawili się zawodnicy 
z województw lubelskiego, małopolskiego, 
śląskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego.

Kibice obejrzeli 34 walki, które sto-
czyli zarówno zawodnicy młodzieżowi, 
jak i seniorzy. Rywalizacja odbywała się 
we wszystkich kategoriach wagowych 

począwszy od 40 kg, aż do kategorii po-
wyżej 91 kg. Nad prawidłowym przebie-
giem zmagań czuwał Supervisor Turnieju 
Adam Pawełek ze Śląskiego Związku Bok-
serskiego. Zawody przyciągnęły na trybu-
ny wielu miłośników tej dyscypliny. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się także 
transmisja internetowa z turnieju, którą 
przeprowadził portal www.bokser.org.

Wiele pojedynków było bardzo emo-
cjonujących. Oprócz tradycyjnych wer-
dyktów sędziowskich po każdej z walk, 
organizatorzy przyznali nagrody specjal-
ne turnieju. Najlepszą drużyną została 

Stal Rzeszów, najlepszym zawodnikiem 
Łukasz Kadzik z Jawor Team Jaworzno, 
najlepszym kadetem Kacper Ciureja z te-
amu Tiger Tarnów, najlepszym juniorem 
Gabriel Blezień reprezentujący klub Mor-
sy Dębica, a najlepszym seniorem Domi-
nik Kida z Wisłoka Rzeszów.

Organizatorami turnieju byli: Gmina 
Boguchwała, Uczniowski Klub Sporto-
wy "Gimnasion" w Boguchwale, Miejskie 
Centrum Kultury w Boguchwale oraz Pod-
karpacki Okręgowy Związek Bokserski. 
Zawody odbyły się pod patronatem Mar-
szałka Województwa Podkarpackiego.

IV Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar  
Burmistrza Boguchwały
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