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Wybory ławników
Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie informuje, że Kolegium
Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło i zatwierdziło następującą
liczbę ławników potrzebną do wyboru z terenu właściwości Gminy
Boguchwała na kadencję 2020-2023:
• do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2 ławników,
• do Sądu Rejonowego w Rzeszowie - 2 ławników, w tym 1 ławnik
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi
właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca 2019 roku. Wyborów ławników odbędą się najpóźniej w październiku bieżącego roku.
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Edukacja:
Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty - to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.
W przekazie kampanii zwrócono uwagę na coraz większą trudność w rozpoznawaniu nowych, nieznanych substancji, tzw. "dopalaczy", które są nielegalnie rozpowszechniane pod pretekstem
"celów kolekcjonerskich". Autorzy kampanii przestrzegają młodych
i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na
utratę zdrowia, a nawet życia - czerpiąc z tego spore zyski.
Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają" to także szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się
do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań
profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.
Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do
końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach "Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". Szczegóły na
stronie: razembezpieczniej.mswia.gov.pl.
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Pożegnaliśmy Radnego Wiesława Kwaska
26 kwietnia 2019 roku, w wieku 59 lat, zmarł Wiesław Kwasek, mieszkaniec Zgłobnia, radny Rady Gminy
Boguchwała dwóch kadencji, od 2010 roku radny Rady Powiatu Rzeszowskiego.
Pogrzeb, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Boguchwała, władz Powiatu Rzeszowskiego, a przede wszystkim mieszkańcy sołectwa i gminy, odbył się w 1 maja w Zgłobniu.
Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.
				
				
				

Pożegnanie
Śp. Wiesława Kwaska

Schodziłeś ten Zgłobień od wschodu do zachodu. Jako radny gminy i powiatu. Byłeś w rejonie: Przymiarek, Granic, Szkotni,
Bema, Pasternika, Kolonii, Centrum, Zapłocie Północ, Zapłocie Południe, Zgłobnia Górnego, Zimnej Wody.
Wybrali Cię mieszkańcy na kilka kadencji. Mieli do Ciebie zaufanie, bo byłeś dobrym człowiekiem. Współczuliśmy Tobie, bo
los doświadczył Ciebie najbardziej przykrym wydarzeniem, lecz wszyscy wiemy, że nasza umowa użyczenia się kiedyś skończy.
A wszystko co nas spotka to Pan Bóg tylko zna.
Zmarłeś w okresie Zmartwychwstania Pańskiego, lecz człowiek, żeby zmartwychwstać musi umrzeć. Zostali tutaj w Zgłobniu
Twoi przyjaciele, którzy jak ciche anioły, będą wspierać Twoją żonę i dzieci. Za wszystkie Twoje trudy, za poświęcony czas, by się
nam żyło lepiej – Dziękujemy!!!
Mieszkańcy Zgłobnia

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
VII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 18 kwietnia
2019 roku. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:
1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na
realizację zadania publicznego.
2. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na rok
2019.
3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
4. Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku.
5. Emisji obligacji komunalnych.
6. Zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego.
7. Uchylenia Uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy Boguchwała
z dnia 10 kwietnia 2003 roku.
8. Ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Boguchwale.
9. Ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale.
10. Zmiany uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Boguchwale na lata 20192020.
11. W sprawie rozpatrzenia skargi.
Ponadto Radni wysłuchali sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące potrzeb w zakresie pomocy
społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
VIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 30 maja 2019
roku. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie:
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Burmistrza.
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2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Boguchwała za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
3. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2018 rok.
4. Zmiany uchwały budżetowej.
5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy.
7. Przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu.
8. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/66 położonej w Boguchwale.
9. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr
2237/63.
10. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 91/3 położonej w Lutoryżu.
11. Nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej.
12. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1704/2
położonej w obr. 223 Rzeszów – Zwięczyca II.
13. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
14. Powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym.
15. Ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
16. Nadania tytułu zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
Radni dodatkowo przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok
2018 oraz wysłuchali informacji o funkcjonowaniu placówek
zdrowia na terenie gminy.
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Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania
dla Burmistrza Boguchwały
W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy.
Raport, stanowiący podsumowanie pracy burmistrza w poprzednim roku kalendarzowym, jest prezentowany podczas
sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.
Podczas VIII Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol zaprezentował dokument, który stanowi zestawienie danych i informacji o wielu dziedzinach ważnych dla
funkcjonowania gminy. Dodatkowo wskazane inwestycje i działania zrealizowane w 2018 roku prezentują działalność podejmowaną w zakresie rozwoju gminy oraz realizację programów,
uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Informacje
zostały podzielone na bloki tematyczne obejmujące m.in. demografię, finanse gminy, mienie komunalne, ład przestrzenny,
infrastrukturę techniczną, oświatę, czy bezpieczeństwo.
Radni po prezentacji raportu o stanie gminy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Boguchwały wotum zaufania. Ponadto po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Boguchwała
za 2018 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Boguchwały. Po podjęciu uchwały burmistrz
Wiesław Kąkol oraz przewodniczący Piotr Pustelny złożyli
podziękowania radnym, Skarbnikowi Gminy Dorocie Witek,
a także władzom samorządowym poprzedniej kadencji oraz
pracownikom Urzędu Miejskiego w Boguchwale i kierownikom jednostek organizacyjnych, bez pomocy których nie byłaby możliwa właściwa realizacja budżetu.
UM

Nowa kadencja Rad Sołeckich i Rad Osiedli rozpoczęta

Podczas VIII Sesji Rada Miejska
w Boguchwale podjęła stanowisko
w sprawie ważności wyborów Przewodniczących i Członków Zarządów Osiedli
oraz wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
Wybory odbyły się w dniach 11-14
kwietnia. Zgodnie ze statutami osiedli
oraz sołectw, jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na przewodniczącego
zarządu osiedla lub sołtysa, nie przeprowadzano procedury głosowania. Ponadto
jeżeli zostało zgłoszonych nie mniej niż 5
i nie więcej niż 7 kandydatów do Zarządu Osiedla lub Rady Sołeckiej (Niechobrz
7-10 kandydatów), również nie przeprowadzano procedury głosowania. Wybory
odbyły się jedynie 28 kwietnia w sołectwie

Zgłobień, gdzie do Rady Sołeckiej zgłosiło
się 13 kandydatów oraz 15 maja na osiedlu Boguchwała Centrum, gdzie w pierwszym terminie zgłosiło się 2 kandydatów.
Zaświadczenia dla nowo wybranych
przedstawicieli osiedli i sołectw wręczyli
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol,
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny oraz wiceprzewodniczący Tadeusz
Rak.

Boguchwała Centrum
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Maksymilian Janas
Zarząd Osiedla Boguchwała Centrum:
1.
Szymon Hendzel
2.
Piotr Wybranowski

3.
4.
5.

Mateusz Borowiec
Mateusz Wilk
Jacek Grądziel

Boguchwała Dolna:
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Paweł Rusiecki
Zarząd Osiedla:
1.
Wiesław Borek
2.
Katarzyna Cichowicz-Skała
3.
Przemysław Rusiecki
4.
Bogusława Jakubowska
5.
Jarosław Gudyka
6.
Łukasz Domin
7.
Paweł Borowiec
Boguchwała Gaj
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Maria Czerwińska
Zarząd Osiedla:
1.
Małgorzata Szczepanik
2.
Anna Kulas
3.
Piotr Skotniczny
4.
Grzegorz Byjoś
5.
Maciej Burnatowski
6.
Krzysztof Jarosz
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Boguchwała Górna
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Marcin Szalacha
Zarząd Osiedla:
1.
Paweł Mnich
2.
Karol Łakomiec
3.
Paweł Kołodziej
4.
Edward Radziszewski
5.
Tadeusz Błażejewski
6.
Paweł Bielat
Kielanówka
Sołtys: Maciej Sobotowski
Rada Sołecka:
1.
Liliana Mazur
2.
Janusz Świder
3.
Franciszek Kloc
4.
Robert Błażej
5.
Dorota Ziemniak
6.
Marek Probola
Lutoryż
Sołtys: Adam Baran
Rada Sołecka:
1.
Agnieszka Kuleszczyk
2.
Małgorzata Kawa
3.
Jan Nawrot
4.
Mirosław Bosek
5.
Stanisław Kopacz
6.
Józef Mackiewicz
7.
Maria Uberman
Niechobrz
Sołtys: Marian Kawa
Rada Sołecka:
1.
Piotr Żuczek
2.
Przemysław Czudec
3.
Bożena Chmiel

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maria Bieniek
Władysław Rzepka
Józef Pieniążek
Zofia Czech
Urszula Gębarowska
Tomasz Żuczek
Robert Szałkiewicz

Mogielnica
Sołtys: Maria Niedziałek
Rada Sołecka:
1.
Renata Bartnik
2.
Agnieszka Borowska
3.
Monika Dziewit
4.
Andrzej Obuch
5.
Ireneusz Pączek
6.
Władysław Dubel
7.
Mariusz Szczygieł
Nosówka
Sołtys: Stanisław Bębenek
Rada Sołecka:
1.
Ewa Urban
2.
Janusz Jarochowicz
3.
Sławomir Świetlik
4.
Piotr Bobeł
5.
Lucyna Pałka
6.
Stanisław Róg
7.
Renata Byjoś
Racławówka
Sołtys: Kazimiera Gajdek
Rada Sołecka:
1.
Wiesław Bać
2.
Wojciech Rzucidło
3.
Hubert Stachowicz
4.
Małgorzata Kot

5.
6.
7.

Aneta Pomykała-Rejment
Bogusław Depa
Roman Gajdek

Wola Zgłobieńska
Sołtys: Roman Krupa
Rada Sołecka:
1.
Maria Mędrygał
2.
Zyta Franczyk
3.
Wiesława Ziomek
4.
Piotr Wójcik
5.
Józef Szeliga
6.
Roman Skiba
7.
Waldemar Bijoś
Zarzecze
Sołtys: Jakub Kotula
Rada Sołecka:
1.
Artur Konrad
2.
Maciej Patryn
3.
Mirosław Bogaczyk
4.
Rafał Wilk
5.
Daniel Potęcki
6.
Stanisław Bucior
7.
Dorota Czech
Zgłobień
Sołtys: Łukasz Hudzik
Rada Sołecka:
1.
Wiesław Toś
2.
Paweł Świder
3.
Tadeusz Ciebiera
4.
Magdalena Kotla
5.
Jacek Kościak
6.
Stanisław Antas
7.
Stanisław Worosz

UM

Most pomiędzy Zarzeczem a Siedliskami uroczyście otwarty

23 maja odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie mostu
na Wisłoku łączącego Zarzecze i Siedliska. Inwestycja prowadzona była w ramach przebudowy drogi powiatowej.
W uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi uczestniczyli między innymi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Wójt Lubeni Adam Skoczylas.
Poprzedni most na Wisłoku, który łączył Zarzecze z Siedliskami, pochodził z 1964 r. Obowiązywał na nim ruch wahadłowy.
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Stary most zburzono i latem ubiegłego roku rozpoczęto budowę nowego wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą. Nowy
most ma 75 m długości i ponad 10 m szerokości. Posiada dwa
pasy ruchu oraz chodnik. Koszt inwestycji wyniósł 10,2 mln zł.
źródło: www.nowiny24.pl,
fot. Piotr Pustelny, UM
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Kolejne tereny inwestycyjne w Boguchwale
zostaną uzbrojone
Gmina Boguchwała realizuje projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr
1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności
gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków
dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie
współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej.
Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji
projektowej oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej. Zaplanowano wykonanie: sieci wodociągowej, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków wraz
z kanałem tłocznym, kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych oraz dróg wewnętrznych. Realizacja inwestycji przewidziana jest według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.

6 maja Gmina Boguchwała podpisała umowę z wykonawcą
Przedsiębiorstwem Budowlanym Awers na wykonanie uzbrojenia kolejnych terenów inwestycyjnych w boguchwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość prac projektowych i budowlanych wyniesie 3 345 989,07 zł brutto.
UM

15 lat w Unii Europejskiej
1 maja 2019 roku obchodziliśmy
piętnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z przystąpieniem do struktur europejskich
Polska stanęła przed szansą podjęcia
dużych przemian strukturalnych.
Możliwość korzystania z finansowych
instrumentów europejskiej polityki
regionalnej, stała się okazją do zniwelowania nierówności rozwojowych
między poszczególnymi regionami
kraju. Tym samym pojawiła się również szansa dla samorządów terytorialnych do wzięcia udziału w zmniejszaniu owych dysproporcji poprzez
własny rozwój.

Gmina Boguchwała od początku bardzo mocno angażowała się w pozyskiwanie środków z programów unijnych.
Liczby mówią same za siebie – 73,9 mln
zł dofinansowania dla projektów o łącznej wartości 113,5 mln zł. Środki te
zainwestowaliśmy m.in. w nowe drogi,
poprawę środowiska naturalnego, rozwój i aktywizację społeczną, edukację,
modernizację infrastruktury społecznej oraz współpracę międzynarodową.
Pierwsze inwestycje unijne realizowane w naszej gminie koncentrowały się na modernizacji infrastruktury
drogowej i komunalnej. Z programów
SAPARD i ZPORR wybudowano sieci
kanalizacyjne w Mogielnicy, Lutoryżu,
Kielanówce i Zgłobniu. W 2009 roku,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmodernizowano stację uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz
wybudowano kanalizację sanitarną
w Niechobrzu, Zgłobniu i Boguchwale.
Jednak największym projektem rozbudowy infrastruktury wodociągowej,
był projekt realizowany przez spółkę
GO-KOM, w ramach którego zmo-

dernizowano stację uzdatniania wody
w Lutoryżu, pompownie w Racławówce i Mogielnicy oraz rurociągi wody.
Wartość tej inwestycji to ponad 8 mln
zł. Dzięki pozyskaniu unijnych funduszy zrealizowano także inwestycje
drogowe. Modernizacją zostały objęte
zarówno drogi gminne, jak i powiatowe, gdzie oprócz remontu nawierzchni
powstały nowe chodniki. Największą
inwestycją drogową była niewątpliwie
przebudowa drogi powiatowej Boguchwała-Niechobrz, która pochłonęła
ponad 6,4 mln, z czego 2,8 mln stanowiły środki gminy.

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

77

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
W ramach europejskiego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie gminy zrealizowano projekty, dzięki którym wsparty został proces edukacyjny dzieci i młodzieży. Utworzono
nowe punkty przedszkolne, w których
prowadzone były zajęcia językowe
i korekcyjne. Ponadto we wszystkich
szkołach podstawowych i gimnazjach,
w 2008 roku zorganizowano zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki. Projekt o podobnym zakresie zrealizowano także w 2011 roku.
Ponad 500 uczniów z klas I-III szkół
podstawowych wzięło udział w dodatkowych zajęciach logopedycznych,
wyrównawczych z czytania i pisania,
a także gimnastyki korekcyjnej. Gmina Boguchwała zakupiła ponad 800
pomocy naukowych i dydaktycznych
dla wszystkich szkół biorących udział
w projekcie. Z europejskich funduszy
skorzystali także boguchwalscy licealiści, którzy oprócz zajęć wyrównujących z przedmiotów humanistycznych
i ścisłych, mogli wziąć udział w warsztatach grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Ponadto dzięki środkom
unijnym utworzono 3 nowe oddziały
przedszkolne w Kielanówce i Mogielnicy. Najnowszy projekt gminy – „Wyższa
jakość edukacji w gminie Boguchwała”
– przewiduje organizację szkoleń dla
ponad 180 nauczycieli, zajęć dodatkowych dla ponad 1000 uczniów oraz
zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni.
Fundusze unijne zostały wydatkowane także na rozbudowę i modernizację
placówek oświatowych. W Lutoryżu
ukończona została sala gimnastyczna
oraz w 2017 roku pomieszczenia przedszkolne, a szkoły w Zgłobniu, Nosówce,
Niechobrzu, Woli Zgłobieńskiej i Boguchwale zostały poddane termomo-

dernizacji. W 2014 została oddana do
użytku nowa sala gimnastyczna wraz
z wyremontowanym budynkiem Szkoły
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu.
8
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Środki Unii Europejskiej wspomogły
także upowszechnianie kultury i rekreacji na terenie Gminy Boguchwała.
Z programów PROW i RPO wykonane
zostały remonty i termomodernizacje
domów ludowych w Woli Zgłobieńskiej, Kielanówce, Nosówce, Zgłobniu,
Lutoryżu i Zarzeczu. W 2015 roku
oddane do użytku zostały 2 budynki –
w Lutoryżu i Racławówce, a dwa kolejne, w Mogielnicy i Niechobrzu w roku
ubiegłym. Ponad 1,6 mln zł wyniósł
koszt przebudowy stadionu w Niechobrzu i przekształcenie jego terenu
w Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.
Realizacja inwestycji przyczyniła się
do wzrostu zainteresowania formami
aktywnego wypoczynku. Oprócz rozgrywek piłkarskich, na terenie GCSiR

organizowane są zawody pożarnicze,
wyścigi rowerowe i imprezy kulturalne.
Nowy budynek pojawił się także w 2015
roku na stadionie w Mogielnicy.
Po siedmiu latach od odzyskania
przez Boguchwałę praw miejskich ruszyła jedna z największych inwestycji
w historii gminy. Działania samorządu
doprowadziły do pozyskania środków
finansowych na budowę miejskiego
rynku w Boguchwale. Projekt objął
kompleksową przebudowę terenu byłego gospodarstwa rolnego. Zabytkowy
spichlerz został poddany remontowi,
wokół budynku powstały zieleńce, a rynek otrzymał nową nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej. Po stronie
wschodniej placu powstał wielostanowiskowy parking oraz dojazd łączący
ul. Akacjową z terenem spacerowym
znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego. Mieszkańcy z dziećmi mogą skorzystać z nowego placu zabaw oraz terenu
wypoczynkowego znajdującego się na
"Stawisku". Remontem został objęty
także dawny budynek biurowo-warsztatowy, który został przeznaczony pod
działalność organizacji pozarządowych, działalność kulturalną, edukacyjną oraz wystawienniczą. Przebudowana została część piętrowa budynku,

wykonana nowa elewacja i docieplenie.
Kompleksowy remont wnętrza obiektu objął również wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej oraz montażu
instalacji gazu i wentylacji. Powierzchnia użytkowa to ponad 1242 m². Koszt
inwestycji wyniósł 7,9 mln zł z czego
85% stanowiło dofinansowanie Unii
Europejskiej. Prace budowlane zakończyły się w grudniu 2014 roku.
Biorąc pod uwagę postępującą cyfryzację życia codziennego Gmina
Boguchwała pozyskiwała środki na
projekty informatyczne. Celem projektu „Elektroniczna Gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa
informacyjnego na obszarach wiejskich” było wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych poprzez dokończenie tworzenia platformy
sprzętowo-programowej e-administracji
w gminie Boguchwała oraz utworzenie
sieci publicznych punktów dostępu do
Internetu i usług administracji. W ramach trzech etapów projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy
Boguchwała oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu” zrealizowane
zostały dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieci teleinformatycznych, modernizacje instalacji sieci
komputerowych oraz szkolenia. 298
darmowych komputerów wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu
trafiło do gospodarstw domowych. 420
laptopów otrzymało 12 gminnych placówek oświatowych. Do szkół trafiło
także 28 drukarek oraz szafy mobilne
i routery WiFi. W ostatnim etapie projektu ośrodki kultury wraz z filiami doposażono w 36 komputerów stacjonarnych oraz 10 drukarek.
Obecnie Gmina Boguchwała realizuje
projekty z zakresu edukacji, odnawialnych źródeł energii i wymiany źródeł ciepła, poprawy jakości komunikacji oraz
rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.
Należy wspomnieć, iż dodatkowe środki
z Unii Europejskiej pozyskały w naszej
gminie instytucje kultury, MOPS oraz
spółka gminna GOKOM. Zarówno gmina jak i jednostki administracyjne pozyskały dodatkowe środki również z programów rządowych oraz innych źródeł
dofinansowania. Piętnaście lat temu
samorząd otrzymała szansę, którą efektywnie wykorzystaliśmy, a unijne środki
pozwoliły i nadal pozwalają realizować
wizję rozwoju naszej gminy.
UM
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Umowa partnerska z miastem Snina podpisana
30 kwietnia Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol podpisał umowę partnerską z primatorem słowackiego miasta
Snina Danielą Galandovą na realizację projektu "Unikatowe
parki historyczne - skarby pogranicza polsko-słowackiego”
współfinansowanego ze środków Programu Interreg Polska-Słowacja.
Na terenie parku wokół XIX-wiecznego dworu z Zgłobniu
planuje się zagospodarowanie istniejących terenów zielonych.
Powstaną aleje parkowe z ławkami, oświetleniem i monitoringiem. W parku pojawi się altana, nowe nasadzenia zieleni oraz

stanowiska ogrodu sensorycznego. Park wraz z infrastrukturą
będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Ogród
sensoryczny będzie oddziaływał na zmysły wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku, a tablice informujące o starodrzewie będą
posiadały opisy w alfabecie Braille'a. Partnerem wiodącym projektu jest słowackie miasto Snina, Gmina Boguchwała pełni rolę
partnera. Całkowita wartość projektu po stronie Gminy Boguchwała to ponad 1 mln zł.
UM

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
W niedzielę, 26 maja, mieszkańcy Gminy Boguchwała, podobnie jak pozostali mieszkańcy krajów Unii Europejskiej,
wybierali przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.
Frekwencja w skali kraju wyniosła 45,68%. Na 16 043 uprawnionych do głosowania w gminie oddano 7 973 głosów ważnych,
co dało frekwencję na poziomie 50,07%. Największą frekwencję
zanotowała Obwodowa Komisja Wyborcza w Kielanówce –
54,53%, najniższą OKW w Lutoryżu 46,80%.
Najwięcej głosów uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 5 123 (64,25%). Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska - 1 654 głosy (20,75%), a trzecie Konfederacja Korwin

Braun Liroy Narodowcy - 498 głosów (6,25%). Pozostałe komitety uzyskały wyniki: Kukiz'15 - 365 (4,58%), Wiosna Roberta
Biedronia – 229 (2,87%), Lewica Razem - 64 (0,80%), Polexit-Koalicja – 40 (0,50%).
Mieszkańcy Gminy Boguchwała najwięcej głosów oddali na
Tomasza Porębę z KW PiS – 3 306, Ewę Leniart z KW PiS – 749
i Grzegorza Brauna z Konfederacji – 404. Spośród kandydatów
startujących z okręgu województwa podkarpackiego mandaty
w Parlamencie Europejskim uzyskali: Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba oraz Bogdan Rzońca.
źródło: wybory.gov.pl

Bezpłatna pomoc dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi pomoc
osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Osobom pokrzywdzonym ośrodek oferuje bezpłatną:
• fachową pomoc prawną,
• fachową pomoc psychologiczną.
W ramach naszego projektu działa siedem Ośrodków:
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie ul. Fredry 4
pokój nr 57 i 58 (IV piętro) tel. 017 86 20 122, 796 600 429
Aby skorzystać z bezpłatnych porad należy wcześniej umówić się u osoby pierwszego kontaktu pod nr telefonu 17 86 20 122 / 796 600 429 lub osobiście w godzinach pracy
Ośrodków.

Ośrodek czynny:
Poniedziałek

Wtorek

Okręgowy
Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Rzeszowie

8.00—15.00

12.00—20.00

Środa

Oferujemy:

8.00—15.00

Czwartek

8.00—15.00

Piątek

8.00—15.00

Sobota

8.00—12.00

BEZPŁATNĄ POMOC
prawną, psychologiczną, materialną
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem i osób im najbliższych
BEZPŁATNĄ POMOC

Klienci przyjmowani są po umówieniu
się osobistym lub telefonicznym

psychologiczną
dla świadków i osób im najbliższych

(17) 86 20 122

W godzinach pracy Ośrodka

796 600 429
510 114 691

Całodobowy dyżur telefoniczny

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w Rzeszowie
ul. Fredry 4/58 (IV piętro)
porso@poczta.onet.pl

Lokalne Punkty
Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem

Dębica, ul. Krótka 4,
Tyczyn, ul. Św. Krzyża 14
Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10
Sędziszów Młp., ul. Potockich 17
Leżajsk, ul. Kopernika 8
Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
czwartek
piątek

11.00—15.00
10.00—14.00
10.00—14.00
10.00—14.00
11.00—15.00
10.00—14.00

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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Wyróżnienia dla strażaków z terenu Gminy Boguchwała
5 maja podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kalwarii
Pacławskiej odznaczenie państwowe
„Srebrny Krzyż Zasługi” odebrał Prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP
Kazimierz Siorek, który swoją funkcję
sprawuje od 25 lat. Odznaczono również
Prezesa OSP Niechobrz Józefa Tobiasza,
będącego czynnym strażakiem od 50 lat.
Otrzymał on "Złoty Znak Związku".

Dodatkowo w Plebiscycie Strażak Roku
prowadzonym przez Gazetę Codzienną
Nowiny, MDP OSP Racławówka zajęła
drugie miejsce w województwie w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zaś OSP Zgłobień uplasowało się
na czwartej pozycji w kategorii Jednostka
OSP Roku. Wcześniej obie grupy zajęły
pierwsze miejsce w swoich kategoriach
w powiecie rzeszowskim.
Z kolei 18 maja w Rzeszowie odbyły się
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej
i apelu na Placu Farnym. Była to okazja
do podziękowań za ciężką i ofiarną pracę
wykonywaną przez strażaków. Najbardziej
zasłużonym wręczono odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie. Obchody zakończyła defilada pododdziałów pieszych

i zmechanizowanych oraz piknik strażacki.
W uroczystościach wzięli udział m.in.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Boguchwale Kazimierz Siorek, Komendant Gminny ZOSP RP w Boguchwale Mariusz Gajdek, Zastępca Burmistrza
Boguchwały Justyna Placha-Adamska
oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce. Gminę reprezentowała
również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Racławówki, która w lipcu uda się do
Szwajcarii na Międzynarodowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze CTIF.
źródło: Radio Via,
fot. OSP Niechobrz, zycie.pl,
straz.rzeszow.pl

Światowe wyróżnienie dla plakatu z Boguchwały

Plakat autorstwa prof. Wiesława Grzegorczyka, stworzony we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną w Boguchwale z okazji
10-lecia odzyskania przez Boguchwałę praw
miejskich, został wyróżniony w przeglądzie
"Graphis Poster Annual 2020".
Wiesław Grzegorczyk to grafik projektant,
nauczyciel akademicki, absolwent Akademii
Medycznej i Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu rzeszowskiego,
jest kierownikiem Zakładu Grafiki Projektowej i Multimediow. Zaprojektował ponad sto
plakatow artystycznych, liczne znaki graficzne,

książki i czasopisma. Zajmuje się też heraldyką, weksylologią i medalierstwem. Prace swoje
prezentował na 27 wystawach indywidualnych
i ok. 250 zbiorowych w 40 krajach. Od 1995
roku brał udział w większości najważniejszych
międzynarodowych i krajowych przeglądów
plakatu. Laureat 28 nagrod i wyrożnień. Plakat
z księciem Lubomirskim znalazł się wśród nagrodzonych srebrnym wyróżnieniem "Graphis
Poster Annual 2020".
źródło: GBP, rzeszow.naszemiasto.pl,
graphis.com

OGŁOSZENIE PŁATNE

Oświadczenie radnego Rady Miejskiej
w Boguchwale Dominika Maziarza
W związku z pomówieniem, które miało miejsce 18 i 19 kwietnia bieżącego roku,
o działania polegające na rzekomym pozbawieniu sąsiadów dostępu do drogi
publicznej i cały szereg innych działań nie mających nic wspólnego z faktami,
a także ze względu na brak woli pozasądowego porozumienia ze strony
pomawiających oświadczam, że sprawę o pomówienie kieruję na drogę sądową,
dbając o dobre imię moje i mojej rodziny.
Z poważaniem
Dominik Maziarz
10
10
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Sezon wędkarski rozpoczęty

Wędkarze z Koła nr 13 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Boguchwale
rozpoczęli tegoroczny sezon wędkarski. Oprócz realizowania swojego hobby
członkowie Koła zaangażowali się w działania ekologiczne.

Zawody inauguracyjne odbyły się 27
kwietnia na akwenie żwirowni w Zwięczycy. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele Koła nr 1 w Rzeszowie. Po
czterech godzinach połowu, ważenia ryb
i podliczeniu punktów, najlepszy okazał

się Stanisław Tomaszewski z Boguchwały. To on został królem zawodów, łowiąc
największego karpia. Drugie miejsce zajął
Andrzej Dudek, a trzecie Bartosz Kozicki.
Wszystkie złowione ryby wpuszczono potem do wody żwirowni. Najlepsza trójka
zawodników otrzymała okolicznościowe
puchary.
W sobotę 18 maja rozegrano kolejne
zawody, tym razem były to Spławikowe
Mistrzostwa Koła nr 13 w Boguchwale. Na
odcinku Wisłoka w sąsiedztwie Hali Podpromie w Rzeszowie najlepszym okazał
się Tomasz Strzępek. Drugie miejsce na
podium zdobył Stanisław Tomaszewski,
trzeci był Marek Pokrywka. Mimo intensywnego nęcenia, tzw. „gruba ryba” nie
brała przynęty. W podbierakach naszych
wędkarzy przeważała drobnica: uklejki,
kiełbie, płotki i małe leszcze. W mistrzostwach uczestniczyło dziesięciu kolegów
wędkarzy – podsumował zawody Wiesław
Pociask, prezes Koła.

Wędkarze angażują się także w inne
inicjatywy. Przeprowadzili oni akcję pod
nazwą "Sprzątanie Brzegów Wisłoka".
Wędkarze swoim działaniem objęli teren
Krzaków Przysieckich, żwirowni w Zwięczycy, kładki tzw. "ławy" oraz brzegu
Wisłoka po boguchwalskiej stronie. Znalezione śmieci już na etapie zbiórki poddawane były segregacji i trafiły do odpowiednich worków.
źródło: Rafał Białorucki

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Niechobrz 2019

1 czerwca na stadionie Gminnego
Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP grupy A i C
oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W strażackich zmaganiach wzięło
udział łącznie 16 drużyn, które sprawdzały swoje umiejętności w musztrze, sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Dodatkowo
w Niechobrzu swoje zawody przeprowadziły 4 jednostki OSP z Gminy Lubenia.

Medale, puchary oraz pamiątkowe
dyplomy zwycięzcom wręczyli Burmistrz
Boguchwały Wiesław Kąkol, Wójt Lubeni Adam Skoczylas, zastępca burmistrza
Justyna Placha-Adamska, Prezes Zarządu
Miejsko- Gminnego ZOSP RP Kazimierz
Siorek oraz Komendant Gminny ZOSP
RP Mariusz Gajdek. Dodatkowo Mistrzynie Polski z MDP OSP Racławówka z okazji wyjazdu na lipcową olimpiadę pożarniczą w Szwajcarii otrzymały walizki,
ufundowane przez pana Andrzeja Świdra.

Wyniki:
MDP dziewczęta:
1. OSP Racławówka 2. OSP Niechobrz
3. OSP Nosówka
MDP chłopcy:
1. OSP Niechobrz 2. OSP Racławówka
3. OSP Nosówka
Grupa C Kobiety:
1. OSP Niechobrz 2. OSP Racławówka
Grupa A Mężczyźni:
1. OSP Niechobrz 2. OSP Racławówka
3. OSP Mogielnica

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Uczniowie z Mogielnicy uczestnikami
21. Pikniku Olimpijskiego w Warszawie
25 maja w warszawskim Parku „Kępa Potocka” odbył się 21.
Piknik Olimpijski, od lat największe przedsięwzięcie sportowo –
rekreacyjne w kraju. W tym roku liczba osób, które wzięły udział
w imprezie zorganizowanej przez Polski Komitet Olimpijski oraz
Ministerstwo Sportu i Turystyki szacowana jest na blisko 30 tysięcy.
W tym święcie amatorskiego sportu uczestniczyła grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy.
Wycieczka do Warszawy była dla młodych zawodników nagrodą, ale też kolejnym etapem rywalizacji w Szkolnej Lidze RUGBY TAG. Jest to odmiana tej dyscypliny sportu, bardzo popularna w Irlandii. Pozwala na świetną zabawę oraz bezkontaktową
grę w rugby, uczy zdyscyplinowania i współpracy zespołowej.
Kilka dni wcześniej pod opieką swojego trenera Łukasza Godka,
w jednej z kategorii wiekowych zostali zwycięzcami zawodów na
szczeblu wojewódzkim.
Uczniowie z Mogielnicy otrzymali możliwości rywalizacji
sportowej z najlepszymi szkolnymi drużynami RUGBY TAG
z kraju, m.in. z Łodzi, Częstochowy, Grudziądza, Białegostoku
czy Olsztyna. Uczestniczyli także w wielu innych sportowo 12
12
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rekreacyjnych atrakcjach.
Dla licznie przybyłych gości polskie związki sportowe i inne
organizacje sportowo - turystyczne przygotowały ponad 40 stanowisk, w każdym „zakątku” parku odbywały się rozmaite konkursy, gry i zabawy, a polscy medaliści olimpijscy w specjalnie
przygotowanym ogródku pozowali do wspólnych zdjęć i rozdawali autografy.
źrodło i foto: SP w Mogielnicy
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Spotkanie z pisarzem Waldemarem Cichoniem
w SP nr 2 w Niechobrzu

W Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu gościł Waldemar
Cichoń, autor słynnej serii książek o Cukierku. Pierwszą z jego
opowieści - Cukierku, Ty łobuzie! doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej i znalazła się ona w kanonie lektur obowiązkowych dla klas I - III.
Uczniowie szkoły, a także przedszkolaki z Kubusiowej Polany, mieli możliwość poznać pisarza, który stworzył przezabawne
historie o swoim własnym, niesfornym kocie Cukierku. Bohater
książek jest niezwykłym stworzeniem. To prawdopodobnie jedyny kot na świecie, który zna się na zegarze i umie układać klocki
Lego! Od kilku lat w jego życiu ważną rolę odgrywa towarzyszka
Tradycja, z którą uwielbia „doprowadzać do szału” Pana Waldemara.
Pan Cichoń w humorystyczny sposób mówił o tym jak powstała cała seria książek, cierpliwie odpowiadał na wszystkie

pytania młodych czytelników, zainteresowanych warsztatem pisarskim autora.
Autor: Jadwiga Król, SP nr 2 w Niechobrzu

I Gminny Konkurs Literacki
"Ojcze Święty, piszę do Ciebie ten list"

W 14. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w Środowiskowym Domu Społecznym w Mogielnicy odbyła się uroczysta
gala podsumowująca I Gminny Konkurs
Literacki „Ojcze Święty, piszę do Ciebie ten list…”. Konkurs zorganizowany
został przez Szkołę Podstawową w Mogielnicy, a jego adresatami byli wszyscy
uczniowie szkół podstawowych z terenu
Gminy Boguchwała. Celem konkursu
było kultywowanie pamięci o św. Janie
Pawle II – patronie szkoły w Mogielnicy,
upowszechnianie nauki głoszonej przez
papieża Polaka, pobudzanie młodych

ludzi do refleksji związanej z pielęgnowaniem wartości chrześcijańskich oraz
kształcenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.
Konkurs został zorganizowany w 40.
rocznicę I pielgrzymki św. Jana Pawła II do
Polski i spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Do jury konkursowego wpłynęło ponad pięćdziesiąt listów.
Uczniowie wykazali się dużą znajomością nauk Papieża Polaka oraz krytycyzmem i wnikliwością obserwacji współczesnej Polski. Z prac emanowała miłość
i szacunek do adresata. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie ale po długich debatach udało wyłonić się najlepszych:
KATEGORIA I - kl. I-III
I miejsce - Adam Sokołowski wraz
z rodzicami – SP Lutoryż, II miejsce - Piotr Pałka wraz z rodzicami – SP
Kielanówka oraz Oliwia Hudzik wraz
z rodzicami – SP Zgłobień III miejsce -

Oliwia Kutowicz wraz z rodzicami - SP Lutoryż
KATEGORIA II - kl. IV-VIII (listy pisane w szkole)
I miejsce - Karol Bobowski kl. VIII - SP
Mogielnica oraz Elżbieta Pączek kl. VIII
- SP Lutoryż, II miejsce - Julia Konopka
kl. VI - SP Mogielnica oraz Marta Zacios –
SP Zgłobień, III miejsce - Anita Stasiowska
kl. VIII - SP Lutoryż
KATEGORIA III - kl. IV- VIII – (listy
pisane w domu)
I miejsce - Paweł Piątek kl. VI - SP Kielanówka, II miejsce - Justyna Noga kl. VII
- SP Niechobrz 2 oraz Karol Kraśnianin kl.
IV - SP Kielanówka, III miejsce - Jakub
Książek kl. V - SP Racławówka
Wzruszającym momentem podczas
rozdania nagród i dyplomów było odczytanie najlepszych listów. Słuchając młodych autorów można było poczuć się naprawdę blisko św. Jana Pawła II.
Autor: SP w Mogielnicy

E-twinning uczy, bawi i ożywia legendy!

Interaktywna, edukacyjna i intensywna
– właśnie tak można podsumować współpracę trzech szkół: Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu,
Escola Mestres Munguet-Cortés z Hiszpanii
oraz Sola Skole z Norwegii w ramach projektu

Etwinning pt. European Legends come to life.
Celem projektu było tytułowe „ożywienie”
legend z różnych krajów, ich popularyzacja,
a także zapoznanie uczniów z kulturą krajów
partnerskich oraz praktyka językowa. W projekcie uczestniczyło prawie 100 uczniów z klas
piątych, którzy przez rok kontaktowali się
tylko w języku angielskim poprzez platformę
MyTwinSpace, publikując rezultaty swoich
działań oraz współpracując przy rozmaitych
zadaniach. Były to m.in. uczestnictwo w międzynarodowym konkursie plastycznym pt.
Wawel Dragon Art Competition, rozmowy
na czacie i poprzez platformę answergarden.
com oraz korespondencja w postaci kartek

świątecznych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu w bardzo pomysłowy sposób zaprezentowali legendę „O Smoku Wawelskim” w formie teatru japońskiego Kamishibai. Legenda
„O Królu Popielu” ożyła dzięki poklatkowej
technice tworzenia filmów oraz klockom
Playmobil, a w postaci z hiszpańskiej legendy
o Królu Jerzym wcielili się sami piątoklasiści,
którzy przygotowali ciekawe przedstawienie
z akcentem humorystycznym. Koordynatorkami projektu były nauczycielka j. angielskiego Karolina Majdzińska-Nowak oraz nauczycielka j. polskiego Agata Król-Drzał.
źródło i fot. SP Zgłobień
WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Lekcja na 12 gwiazdek w ramach
Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Boguchwale
– Takie spotkania powinny odbywać się częściej! – podkreślali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale po warsztatach europejskich, które
przeprowadzono 30 kwietnia w ich szkole.
Spotkanie zrealizowano w ramach III edycji kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. W projekcie uczestniczą szkoły
ponadgimnazjalne z miejscowości do 50 000 mieszkańców z Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Jedną
z nich było Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT działające przy Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na zlecenie
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w partnerstwie z międzynarodowymi sieciami informacyjnymi Europe
Direct i Eurodesk.
Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy młodych Polaków
o UE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru
członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność uczestników zajęć.
Spotkania wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której
każdy z uczestników ma szansę wypowiedzi, jak i zastosowanie
niestandardowych metod edukacyjnych. Część ogólna dotyczy
znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich, zachęca do
samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu
o wiarygodne źródła. W ramach części szczegółowej poruszany jest temat wskazany przez szkołę, np. dotyczący możliwości
związanych z programem Erasmus+ czy Europejskim Korpusem
Solidarności – przedstawia Ewa Nowak-Koprowicz, koordynator

kampanii. I dodaje – Spotkanie w Boguchwale realizowane było
w szczególnym momencie, podczas trwającego od poniedziałku,
Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Warsztaty odbyły się dzięki zaangażowaniu Dyrektora Liceum
w Boguchwale Michała Figury oraz Artura Wiktora, nauczyciela
historii i WOS w tej placówce.
Zajęcia prowadził dwuosobowy zespół: Natalia Białek, ekspert z zakresu integracji europejskiej oraz Karolina Palimąka,
animator młodzieżowy.
Zainteresowani udziałem w kampanii Lekcja na 12 gwiazdek
edycja 2018/2019 mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony
www.lekcjana12gwiazdek.eu
źrodło: Ewa Nowak - Koprowicz

Międzynarodowy Certyfikat Placówki Daltońskiej
dla Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Przedszkole Publiczne w Boguchwale zostało pierwszą placówką na Podkarpaciu z Międzynarodowym Certyfikatem
Placówki Daltońskiej.

W piątek 26 kwietnia został przeprowadzony audyt przez Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dalton panią Katarzynę Dryjas.
Wizyta miała na celu ocenę wdrażanych elementów pedagogiki
daltońskiej. Na spotkaniu z Radą Pedagogiczną audytorka przekazała informację, że spełnione zostały warunki, konieczne do
tego aby się stać placówką daltońską, a nauczycielki posiadają
kompetencje, które czynią je nauczycielkami daltońskimi. Uroczyste wręczenie certyfikatu dla Przedszkola Publicznego w Boguchwale odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji
14
14
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edukacyjnej w listopadzie w Częstochowie.
Wprowadzenie innowacji pedagogiki planu daltońskiego mogło być zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego. W latach 2015-2018 nauczyciele uczestniczyli w organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dalton szkoleniach
kadry pedagogicznej oraz edukacyjnych międzynarodowych
konferencjach, które odbyły się w Poznaniu, Łodzi i Lublinie.
Brali również udział w wizytach studyjnych w szkołach i przedszkolach, które posiadły wspomniany certyfikat.
Stosowanie pedagogiki daltońskiej daje dzieciom możliwość
lepszego osiągnięcia dojrzałości szkolnej, przygotowuje dziecko
do samodzielności, kształtuje umiejętność współpracy i odpowiedzialności za swoje obowiązki oraz podejmowane zadania.
Jest to bardzo ważne na etapie edukacyjnym dziecka oraz w życiu dorosłym. Pedagogika planu daltońskiego to również nowy
wymiar
edukacji,
a także odejście od
tradycyjnych metod
nauczania i wychowania.
źródło:
Przedszkole Publiczne
w Boguchwale
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Taneczny Koncert dla mamy i taty
23 maja w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Niechobrzu
odbył się "Taneczny Koncert dla Mamy
i Taty".
W koncercie wzięły udział dzieci i młodzież - członkowie zespołów tanecznych
i akrobatycznych działających przy Lo-

kalnym Ośrodku Kultury "Razem" w Niechobrzu oraz Szkole Podstawowej nr 2
w Niechobrzu. Instruktorami zespołów
są Karolina Majdan-Solecka oraz Kinga
Puła.
W wydarzeniu wzięły udział również
zastępca burmistrza Justyna Placha-A-

damska, Poseł na Sejm Krystyna Wróblewska oraz Bogusława Wybraniec - doradca ds. osób niepełnosprawnych.
fot. Tadeusz Poźniak,
LOK Razem

Zespół Nosowiany wyróżniony w Konkursie
"Ludowe obrzędy i zwyczaje"
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim
odbył się XXXI Wojewódzki Konkurs „Ludowe obrzędy i zwyczaje”. Wzięło w nim udział 17-cie zespołów, które zaprezentowały obrzędy i zwyczaje
rodzinne, związane z pracą oraz świętami. Zadbano w nich o autentyczność
regionalną strojów i zachowań.
Wśród występujących był zespół „Nosowiany” z Nosówki, który zaprezentował widowisko „Wielkanocna Niedziela” obrazujące zwyczaje i wierzenia
z przełomu XIX oraz XX wieku, zebrane i opracowane scenicznie przez Stefanię Buda. Zespół wystąpił w dziesięcioosobowym składzie, zyskując uznanie
widowni i zdobywając wyróżnienie.
źródło: Stefania Buda

Capoeira na Rynku Miejskim w Boguchwale
W sobotę 22 maja w Miejskim Centrum Kultury odbył
się Dzień Kultury Brazylijskiej. Podczas wydarzenia wystąpiła rzeszowska grupa Capoeira Gingando Sempre, a także
szereg gości specjalnych: Professorów, Contramestre i Mestre, którzy przyjechali z Brazylii, by rozpowszechniać Capoeire. Na koniec zgromadzeni obejrzeli efektowny pokaz
tej sztuki walk.
Autor: MCK
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Piknik historyczny "Pogranicze dawniej i dziś"

W niedzielę 19 maja w Tyczynie
odbył się piknik historyczny organizowany przez Powiat Rzeszowski
w ramach projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży”.
Goście mogli obejrzeć wystawę zawierającą fotografie, ubiory i umundurowanie z okresu ostatnich 100 lat
z terenu pograniczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe m.
in. Zespół Śpiewaczy "Tyczyniacy"
oraz Zespół Piosenki i Tańca Promyki z Trzebowniska. Podczas pikniku
przybyli goście mogli częstować się
tradycyjnym regionalnym jadłem.
Stoisko Gminy Boguchwała reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich
w Zarzeczu, które przygotowało lo-

kalne potrawy, a także prezentowało
dorobek kulturowy gminy.
W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych m.in. Starosta Rzeszowski Józef
Jodłowski, Burmistrz Boguchwały
Wiesław Kąkol oraz Zastępca Burmistrza Justyna Placha – Adamska,
a także przedstawiciele innych lokalnych samorządów oraz miasta Svidnik na Słowacji. Wśród zaproszonych
gości byli także Senator RP Aleksander Bobko, Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław
Kuczek oraz Karol Ozóg - radny sejmiku województwa podkarpackiego.
źródło i foto: Powiat Rzeszowski

Marzena Rogalska w Boguchwale
relacja ze spotkania autorskiego
Tydzień Bibliotek 2019 w Gminie Boguchwała rozpoczął
się od spotkania autorskiego z Marzeną Rogalską. Było to wyjątkowe spotkanie, bo i sama autorka jest wyjątkową osobą.
Pełną uśmiechu, optymizmu i skromności. Spotkanie prowadziła bibliotekarka Aneta Świeca.
Autorka opowiadała o tym, jak "wpadła" na Agatę, główną
bohaterkę swoich powieści. Zdradziła ile w Agacie jest Marzeny Rogalskiej. Książki Pani Marzeny to opowieści o przyjaźni,
prawdziwej, której fundamentem są ludzie ją tworzący. Pasją autorki jest czytanie, podróże oraz włoski malarz Modigliani.
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Były autografy, zdjęcia, pytania od publiczności. Takie spotkania są dla bibliotekarzy i dla czytelników niezwykle cenne.
Pani Marzena zostawiła w Boguchwale dużo pozytywnej energii.
Organizatorem spotkania autorskiego była Gminna Biblioteka
Publiczna w Boguchwale.
Marzena Rogalska – autorka książek obyczajowych „Wyprzedaż snów”, „Gra w kolory”” i „Druga miłość”.
autor: Aneta Świeca
foto: UM,
Małgorzata Kuleszczyk GBP
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I znów wszyscy zostali zwycięzcami!
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Niechobrzu odbyła się Paraolimpiada Dziecięca. W zawodach wzięło
udział 49 małych sportowców, którzy
reprezentowali 16 szkół z powiatu rzeszowskiego.

Zawodnicy byli dopingowani przez
rodziców, nauczycieli, wychowawców,
Burmistrza Boguchwały Wiesława Kąkola i zastępcę burmistrza Justynę Plachę-Adamską, a także przez przedstawicieli
Starostwa Powiatowego, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie, oraz gościa specjalnego Mateusza
Kosturka i wielu długoletnich przyjaciół
przedsięwzięcia, w myśl hasła przewodniego Paraolimpiady "wszyscy zostali
zwycięzcami".

Mali sportowcy, którzy na co dzień
zmagają się z różnymi niepełnosprawnościami, przeciwnościami losu, przez kilka
godzin mogli poczuć się jak prawdziwe
gwiazdy sportu i rywalizować w swoich
ulubionych konkurencjach. Z wypiekami
na twarzach, rozgrzani fantastycznym
pokazem karate w wykonaniu Mateusza
Kosturka, przystąpili do rozgrywek.
Mimo, że mieli możliwość wyboru konkurencji, wszyscy ambitnie wystartowali
w każdej z 10 przygotowanych i ukończyli je ze świetnymi wynikami.
Uśmiech na twarzy każdego z zawodników powiększyła niespodzianka
przygotowana przez Fundację Podaruj
Miłość – dwie alpaki, które dzieci mogły
karmić, głaskać i przytulać. Jak przystało na prawdziwe święto sportu po wręczeniu pucharów, medali i upominków
zawodnicy udali się na "bankiet". Do
zabawy prowadzonej przez wodzireja
włączyli się również wolontariusze, którzy w bardzo licznym gronie wspomagali
dzielnych sportowców.
- Najlepsze były kręgle i rzutki – mówiła Anita, która w Paraolimpiadzie wzięła
udział po raz pierwszy. Namówił ją do
tego kolega, startujący trzeci raz.
- Dla mnie superowe są rzutki, "ziemniaki", ale najfajowsze to były alpaki –
Tak skomentował swój udział w zawo-

dach 8-letni Kuba. Jego kolega dodał, że
"właściwie to wszystko było super, a najlepszy to jest medal. Proszę pani, ja mam
już trzy!!! Za rok przyjadę po kolejny!".

Paraolimpiada w Szkole Podstawowej
nr 2 w Niechobrzu organizowana jest od
kilku lat po to, by wywołać uśmiech na
twarzach dzieci, zwłaszcza tych, które
na co dzień bardzo często muszą ocierać łzy. Wszyscy mogli poczuć się szczęśliwi, nie tylko dlatego, że zwyciężyli.
Ważne jest to, że mogliśmy być razem,
okazać sobie życzliwość, zrozumienie
i wsparcie. Antoine de Saint-Exupéry
pisał: Tej radości doświadczyli wszyscy
obecni na IV Paraolimpiadzie Dziecięcej.
źródło: SP nr 2 Niechobrz,
fot. UM

Agnieszka Mnich Mistrzynią Europy

Boguchwalanka Agnieszka Mnich została zwyciężczynią
pierwszych w historii kobiecych Mistrzostw Europy we freestyle football. Zawody odbyły się 17 maja w stolicy Węgier
Budapeszcie.
W finale Polka rywalizowała z broniącą tytułu Laurą Dekker.
Panie stoczyły bardzo zacięty pojedynek i zaprezentowały triki
nieznane dotąd publiczności. Ostatecznie to Agnieszka Mnich
cieszyła się ze zwycięstwa. Oprócz pamiątkowego pucharu otrzymała nagrodę w wysokości 6 000 euro.
W swoim dorobku Agnieszka ma również Mistrzostwo Świata
wywalczone w 2018 r.
źródło: urbanpitch.com
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Trzeci Bieg Trzeźwości z Rzeszowa do Niechobrza za nami
Propagowanie postaw abstynenckich
wobec alkoholu i narkotyków – to jeden
z celów Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego.
1 maja 2019 roku odbyła się trzecia edycja
biegu. Trasę z Rzeszowa do Niechobrza
o długości 10 km ukończyło 101 zawodników. Podobnie jak w ubiegłym roku
zwyciężył Andrzej Szpunar z Rzeszowa.
1 maja o godz. 09:00 spod Domu Diecezjalnego Tabor przy ul. Połonińskiej
w Rzeszowie wystartowało ponad 100 biegaczy. Mieli przed sobą do pokonania 10
km przez ulicę Wetlińską, Nowogrodzką,
Jarową, Beskidzką i drogami Racławówki
aż do mety przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu.
Najszybciej ten dystans przebiegł Andrzej
Szpunar z Rzeszowa (Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie), który uzyskał czas 34 minuty i 42 sekundy (rok wcześniej zwyciężył z czasem
36 minut i 43 sekundy). Drugie miejsce
zajął Piotr Kobylarz (Rzeszowskie Gazele
i Gepardy), a trzecie miejsce Paweł Rybczak (Sollers Consulting).

Wśród kobiet najszybsza była Monika
Węgrzyn z Kolbuszowej (UKS Tiki Taka
Kolbuszowa) z czasem 42 minuty i 27 sekund. Drugie miejsce zajęła Kinga Walania (TKKF Sokół Głogów Młp.), trzecie
– Anna Ozga z Mogielnicy.
W biegu stratowało kilku księży (m.in.
ks. Krzysztof Cieśla, ks. Jan Kobak, ks.
Patryk Smoleń). Wśród duchownych najszybszy był ks. Paweł Marzec, wykładowca na Wydziale Teologicznym w Tarnowie
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, który uzyskał czas 39 minut
i 30 sekund i zajął 8 miejsce w kategorii
„open”.
Pół godziny wcześniej tą samą trasą wystartowało 53 zawodników idących z kijkami metodą Nordic Walking. Najszybszy
był Tomasz Wojtowicz (Bieszczadzki Klub
Nordic Walking), który pokonał trasę
w 59 minut i 1 sekundę. Najszybszą kobietą była Małgorzata Oleksyk (MKS Halicz
Klub Biegacza, Bieszczadzki Klub Nordic
Walking) z czasem 1 godzina, 2 minuty
i 26 sekund.

Do Niechobrza dojechała także około
stu osobowa grupa rowerzystów, którzy
pokonali 20 kilometrową trasę przez rzeszowskie ulice: Podkarpacką, Batalionów
Chłopskich, Witosa, Krakowską, Dębicką
i dalej przez Nosówkę, Zgłobień do Niechobrza. Jazda rowerzystów nie podlegała
regułom zawodów.
W Niechobrzu uczestnicy 3. Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości dołączyli do 33.
Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Organizatorem Rzeszowskiego Biegu
Trzeźwości była Fundacja „Pomagam bo
Kocham im. bł. ks. Władysława Findysza”;
współorganizatorami:
Duszpasterstwo
Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej, Katolickie Stowarzyszenie TABOR, Ruch Światło Życie i Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.
Wydarzenie dofinansowano z budżetu
Gminy Boguchwała.
źródło: Diecezja Rzeszowska
foto: UM

IV Bieg Boguchwała Wisłoczysko
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne "Lubcza" po raz
czwarty zaprasza do wzięcia udziału w Biegu Boguchwała
Wisłoczysko. W tym roku odbędzie się on 9 czerwca.
Tradycyjnie na biegaczy czeka 10-km trasa ze startem
i metą na Rynku Miejskim, prowadząca przez malownicze
tereny nad Wisłokiem w Boguchwale. Oprócz nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych, z podziałem na kobiety
i mężczyzn, przygotowano również pamiątkowe statuetki dla
najszybszej mieszkanki oraz najszybszego mieszkańca Gminy
Boguchwała. Start biegu głównego zaplanowano na godzinę
12:00.
Organizatorzy przygotowali również zawody dla dzieci
i młodzieży. Będą oni rywalizować na płycie boguchwalskiego
rynku od godziny 10:00. Zmagania najmłodszych podzielono
na kategorie wiekowe: 0-4 lata, 5-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat oraz
12-13 lat. Dystans do przebiegnięcia po płycie rynku wokół
spichlerza wynosi dla dwóch pierwszych kategorii 200m, dla
dwóch kolejnych 400m, zaś dla najstarszej 800m. Zaplanowano także dwie kategorie młodzieżowe 14-15 lat (1200m) i 1617 lat (1500m).
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Zapisy na kategorie dziecięce i młodzieżowe prowadzone
będą w dniu biegu w Biurze Zawodów zlokalizowanym na
Rynku Miejskim w godzinach od 8:00 do 10:30.

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie:
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM
ZAKRESIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2
WSPARCIE OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy:
Miejsce składania wniosków:
Wysokość limitu środków
w ramach naboru:
Forma wsparcia:

Zakres tematyczny operacji:

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06)
120 000,00 zł
Pomoc jest przyznawana w formie premii: 60 000,00 zł. (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych
Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje w tym zakresie
– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019, poz. 664).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała
(pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00; Wtorek 9:00 – 17:00
oraz pod numerami telefonów: (17) 230 65 58; 698 166 371,
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek
w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17) 867 01 19,Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00,
3. Na stronie internetowej: www.lgd-trygon.pl
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2019 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie:
PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2
STWORZENIE WARUNKÓW ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRYZJAZNY MIESZKAŃCOM i TURYSTOM
Termin składania wniosków
o przyznanie pomocy:
Miejsce i sposób składania
wniosków:
Wysokość limitu środków
w ramach naboru:

Forma wsparcia:

Zakres tematyczny
operacji :

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06)
67 500,00 zł
1. Pomoc jest przyznawana w formie:
a) refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
• wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego
b) refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości – 100% kosztów kwalifikowalnych
• wnioskodawca: organizacje pozarządowe
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. 2019, poz. 664)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.
W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała
(pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00; Wtorek 9:00 – 17:00
oraz pod numerami telefonów: (17) 230 65 58; 698 166 371,
2.
Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17) 867 01 19,
3.
Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00,
4.
Na stronie internetowej:www.lgd-trygon.pl
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Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2019 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie:
ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE
W TYM ZAKRESIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1
WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Termin składania wniosków o przyznanie
pomocy:
Miejsce składania wniosków:
Wysokość limitu środków w ramach
naboru:
Forma wsparcia:

Zakres tematyczny operacji :

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06)
400 000,00 zł
Refundacja - wysokość refundacji od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł
Refundacja kosztów kwalifikowalnych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z §18 ust. 1 pkt. 1 lit. a - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz.U. 2019, poz. 664) zwanym dalej Rozporządzeniem LSR
Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących
operacje w tym zakresie – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia LSR

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
8:00 – 16:00; Wtorek 9:00 – 17:00 oraz pod numerami telefonów: (17) 230 65 58; 698 166 371,
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17) 867 01 19,
3. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00,
4. Na stronie internetowej: www.lgd-trygon.pl
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na operacje w zakresie:
ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGOW RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1 KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI
Termin składania wniosków o przyznanie
pomocy:
Miejsce składania wniosków:
Wysokość limitu środków w ramach
naboru:
Forma wsparcia:

Zakres tematyczny operacji:

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06)
160 000,00 zł
1. Pomoc jest przyznawana w formie:
a. refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów
kwalifikowalnych.
- wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego,
b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości - 100% kosztów kwalifikowalnych
- wnioskodawca: organizacje pozarządowe.
Zachowania dziedzictwa lokalnego
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06)
od poniedziałku do piątku w godz.: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00; Wtorek 9:00 – 17:00 oraz pod numerami telefonów:
(17) 230 65 58; 698 166 371,
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek
w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17) 867 01 19,
3. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042
Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00,
4. Na stronie internetowej: www.lgd-trygon.pl
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