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Apelujemy do mieszkańców Gminy Boguchwała o prawidłowe znakowa-
nie swoich posesji. Brak numerów, czy nazw ulic, albo umieszczanie niepraw-
dziwych lub nieaktualnych danych utrudnia pracę policjantów, ratowników 
medycznych czy strażaków, ponieważ tracą oni cenny czas na ustalanie adre-
su i miejsca, do którego zostali wezwani. Dodatkowo właściwe oznakowanie 
nieruchomości pomoże w pracy listonoszom, jak i kurierom dostarczającym 
listy i przesyłki.

Obowiązek prawidłowego znakowania posesji wynika z art. 47b ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Co istotne, uchy-
lanie się od jego realizacji, bądź realizowanie przepisu w niewłaściwy sposób 
- poprzez brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie wypełnia zna-
miona wykroczenia, o którym mowa w dyspozycji art. 64 Kodeksu Wykroczeń.  

W myśl tego przepisu ten, kto będąc właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia obowiązku umieszcze-
nia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miej-
scowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Ponadto złe 
oznakowanie nieruchomości może wywołać inne, poważne skutki karne i od-
szkodowawcze dla właściciela lub zarządcy nieruchomości, spowodowane 
roszczeniami ewentualnych poszkodowanych.

7 sierpnia 2019 roku ulegają zamianie stawki opłat za udostępnianie nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Boguchwała w celu przeprowadzania 
i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej.

W nowo opracowanych zarządzeniach określone zostały:
• zasady zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasady 

udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bo-
guchwała,

• stawki zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących wła-
sność Gminy Boguchwała oraz stawki za udostępnienie nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Boguchwała,

• przygotowano wzory wniosków o wydanie zgody na umieszcze-
nie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury 
technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz o wyra-
żenie zgody na zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Boguchwała,

• przygotowano wzory wniosków w sprawie zawiadomienia zarządcy 
drogi lub właściciela nieruchomości w przypadku awarii urządzenia 
infrastruktury technicznej,

• przygotowano nowe wzory umów na udostępnienie pasa drogowego 
dróg wewnętrznych oraz nieruchomości stanowiących własność Gmi-
ny Boguchwała.

Największą zmianę stanowić będą stawki za zajęcie pasa drogowego dróg we-
wnętrznych oraz udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Boguchwała. Do tej pory opłata za udostępnienie nieruchomości była wyliczana 
na podstawie 1 metra bieżącego urządzenia infrastruktury technicznej. W nowo 
opracowanych zarządzeniach jednostkę rozliczeniową stanowić będzie metr 
kwadratowy powierzchni pasa drogowego lub nieruchomości zajętej przez rzut 
poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej. Wska-
zane powyżej opłaty w dalszym ciągu będą opłatami jednorazowymi. 

Nowe zarządzenia dostępne na stronie bip.boguchwala.pl w zakładce „Pra-
wo lokalne – Zarządzenia Burmistrza”. Szczegółowe informacje w sprawie udo-
stępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała uzyskać 
można w Referacie Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego – pokój nr 
15, I piętro, pod numerem tel. (17) 87 55 241 lub w sprawie zajęcia pasa dro-
gowego dróg wewnętrznych w Referacie Infrastruktury – pokój 29, II piętro,  
tel. (17) 87 55 249.

Zamiana stawek opłat za udostępnianie 
nieruchomości stanowiących własność gminy  

w celu przeprowadzania i umieszczania 
urządzeń infrastruktury technicznej
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Relacja z Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
IX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 27 czerwca 

2019 roku. Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

1. Zmiany uchwały budżetowej,
2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
3. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

4. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała  
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

5. Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok,
6. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
7. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 

Boguchwała, a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

9. Nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położo-
nych w Racławówce,

10. Sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 
położonej w Boguchwale,

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka 
i Racławówka gmina Boguchwała – etap II,

12. Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półro-
cze 2019 roku.                                                          

UM

Szanowni Państwo,

Okres wakacji to oczywiście czas wolny, urlopy i odpoczynek. 
W naszej Gminie to jednak wzmożona praca chociażby związa-
na z organizacją wszelkiego rodzaju imprez i wydarzeń kultu-
ralno-sportowych, z których relacje zamieszczamy w niniejszym 
wydaniu.

W czerwcu odbyły się Dni Gminy Boguchwała. To najwięk-
sze święto całej naszej gminnej społeczności. Zapraszamy na 
nie wielu znamienitych gości. W tym roku obecnością zaszczy-
cili nas parlamentarzyści, samorządowcy, prezesi i dyrektorzy 
instytucji i firm współpracujących z gminą. Były również dele-
gacje partnerskich miast z Ukrainy, Słowacji, Czech i Białorusi. 
Od pierwszych dni obecnej kadencji stawiamy na wielostronną 
współpracę krajową i zagraniczną. Rozwijamy kontakty, pod-
patrujemy dobre praktyki, dbamy o przyjazny klimat realizacji 
celów inwestycyjnych. Pierwsze efekty już są i mamy nadzieję, 
że będą następne. Dni Gminy to również cała gama atrakcji 
sportowych i rozrywkowych. Biegi, darmowy plac zabaw, festyn, 
degustacje tradycyjnych potraw, występy rodzimych grup arty-
stycznych i gwiazd były okazją do aktywnego spędzenia czasu.

Na dobry początek wakacji otwarte zostały również baseny. 
W tym roku zamontowane zostały specjalne żagle tworzące cień 
na placu zabaw i części plaży. W poszczególnych miejscowo-
ściach lokalne ośrodki kultury zorganizowały pikniki rodzinne. 
Nie zabrakło też jubileuszy. 45-lecie istnienia świętowała Iskra 
Zgłobień, 75 lat osiągnął Izolator Boguchwała, a okrągłą 20-tką 
może pochwalić się Grom Mogielnica. Wszystkim należą się 
wielkie gratulacje. 

Wakacji nie ma za to w inwestycjach. Na półmetku roku 
mamy zakontraktowanych prawie 90% robót przewidzianych na 
bieżący rok. Większość z nich została już wykonana. Odbiory 
końcowe przechodzą rozbudowy szkół w Mogielnicy i Kielanów-
ce. Kończy się remont dworca PKP w Boguchwale. Wykonaliśmy 
modernizacje dróg w ramach PROW w Woli Zgłobieńskiej, Nie-
chobrzu i Racławówce oraz zaplanowane na ten rok inwestycje 
drogowe w Lutoryżu i Kielanówce. Wykonawcy niebawem zajmą 
się budową placów zabaw w Nosówce i Racławówce oraz prze-
budową boiska szkolnego w Nosówce. Trwają prace początko-
we przy rewitalizacji zabytkowego parku w Zgłobniu. Cały czas 
prowadzone są bieżące remonty dróg. Rozpoczęła się też długo 
oczekiwana rewitalizacja spichlerza na boguchwalskim rynku. 
To tylko część długiej listy zadań jakie realizujemy.

Serdecznie pozdrawiam
Wiesław Kąkol

Burmistrz Boguchwały

Felieton Burmistrza Boguchwały

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale informuje o możliwości korzystania z no-
wej strony internetowej:  www.mopsboguchwala.naszops.pl

Nowa strona to nie tylko całkowicie zmieniona szata graficzna, ale przede wszystkim ulepszo-
na struktura i czytelne menu, dzięki którym dostęp do niezbędnych informacji jest szybszy i wy-
godniejszy. Mamy nadzieję, że nowa strona spotka się z pozytywnym odbiorem i spełni Państwa 
oczekiwania.

MOPS

Nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Boguchwale
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Przebudowa dróg gminnych w Niechobrzu,  
Racławówce i Woli Zgłobieńskiej zakończona

Zakończyły się prace polegające na przebudowie dróg gmin-
nych w Niechobrzu, Racławówce i Woli Zgłobieńskiej. W Nie-
chobrzu na odcinku ponad 1,7 km drogi nr 108185R wykonana 
została nowa nakładka bitumiczna, lokalne poszerzenia oraz mi-
janki.

Nowa nawierzchnia, a także poszerzenia, mijanki i zjazdy do 
posesji pojawiły się także na 1,5 km odcinku drogi nr 108161R 
w Racławówce - od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku 
kościoła w Zabierzowie. Ponadto przebudową został objęty 0,5-
km odcinek drogi - od kościoła w kierunku cmentarza w Woli 
Zgłobieńskiej. Tu także wykonana została nowa nawierzchnia, 
poszerzenia, umocnione skarpy rowów oraz wykonane zjazdy do 
posesji.

Łącznie przebudowano blisko 3,8 km dróg. Inwestycje otrzy-
mały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, których całkowity koszt wyniósł 1 069 060 zł.

UM

Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy Szkoły Podstawo-
wej w Woli Zgłobieńskiej. W ramach inwestycji powstaną m.in.  
4 nowe sale, świetlica i pracownia. Powierzchnia obiektu po roz-
budowie powiększy się o 360 m2. Całkowita wartość inwestycji 
to ponad 4 mln zł. Zakończenie ostatniego etapu rozbudowy 
planowane jest na wiosnę 2021 r. Jest to trzecia, obok moder-
nizacji szkół w Kielanówce i Mogielnicy, duża inwestycja z bazę 
oświatową realizowana przez Gminę Boguchwała. Łączny koszt 
wymienionych inwestycji przekracza 12 mln zł.

UM

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
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Dzięki zaproponowanym zmianom od 1 
lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 
w ramach programu "Rodzina 500+" przy-
sługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, 
bez względu na dochody uzyskiwane przez 
rodzinę. Finansowe wsparcie trafi w sumie 
do 6,8 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze bez kryte-
rium dochodowego przysługuje zarówno na 
pierwsze, jak i jedyne dziecko w rodzinie do 
ukończenia przez nie 18 roku życia. Świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko 
(w tym również jedyne) bez względu na 
dochód rodziny przysługuje od 1 lipca 2019 
roku.

Tak jak w poprzednich latach, wniosek 
można złożyć drogą tradycyjną (np. podczas 
osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocz-
tową) lub elektroniczną (kanał bankowości 
elektronicznej oraz portal Emp@tia). Wnio-

ski można składać drogą elektroniczną od 1 
lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia. Zmiany 
w tym zakresie czekają dopiero w roku 2021.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo 
do świadczenia wychowawczego na nowych 
zasadach od początku ich obowiązywania, 
rodzic dziecka, na które obecnie nie pobie-
ra tego świadczenia, musi złożyć wniosek 
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 
2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 
30 września, świadczenie będzie wypłacone 
od miesiąca złożenia wniosku.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 
wychowawczego po 30 września bieżącego 
roku wnioski również będzie można składać 
drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą 
tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierp-
nia 2019 r. to wypłata świadczenia do końca 
października 2019 r. Wnioski złożone w ko-
lejnych miesiącach –  przyznanie świadcze-
nia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 3 
miesięcy od daty złożenia wniosku. W przy-
padku rodziców, którzy mają ustalone prawo 
do świadczenia wychowawczego na drugie 
i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 
2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia na wszystkie dzieci. Pieniądze 
zostaną wypłacone z wyrównaniem od lipca 
w terminie do 31 października 2019 r.

W związku ze zniesieniem kryteriów, ro-
dzice nie będą już musieli dokumentować 
swojej sytuacji dochodowej, a ustalając pra-
wo do świadczenia wychowawczego, organ 
realizujący to świadczenie będzie opierał się 
przede wszystkim na informacjach zawartych 
we wniosku. Ponadto zmiany wprowadzają:
• szczególny 3-miesięczny termin – liczony 

od dnia urodzenia dziecka – na złożenie 
wniosku o świadczenie wychowawcze na 
nowonarodzone dziecko. Złożenie wnio-
sku w tym czasie będzie gwarantowało 
przyznanie świadczenia z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka. Do tej pory ro-
dzice mieli na to 1 miesiąc,

• rozwiązanie pozwalającego na przyznanie 
– z zachowaniem ciągłości – świadczenia 
wychowawczego drugiemu z rodziców 
dziecka w przypadku śmierci rodzica, 
któremu świadczenie zostało przyznane 
lub który zmarł przed rozpatrzeniem zło-
żonego wniosku. Aby zachować ciągłość 
świadczenia wychowawczego rodzic, któ-
ry został z dzieckiem musi złożyć wnio-
sek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci 
rodzina, który do tej pory pobierał świad-
czenie wychowawcze.

źródło: MRPiPS

Zmiany w programie "Rodzina 500+"

Od 1 lipca bieżącego roku uległy zmianie 
wzory informacji i deklaracji podatkowych do-
tyczących podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego oraz podatku leśnego. Do końca czerwca 
podatnicy ww. podatków posługiwali się wzora-
mi stworzonymi przez daną gminę i obowiązują-
cymi wyłącznie na jej terenie. Pozwoliło to two-
rzyć gminom wzory dokumentów, które w pełni 
odpowiadały składnikom opodatkowanym na 
terenie gminy, minimalizując kształt i objętość 
wypełnianych przez mieszkańców dokumentów.

W związku ze zmianami ustawowymi, gminy 
utraciły prawo do uchwalania własnych wzorów 
informacji i deklaracji podatkowych. Od 1 lip-
ca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe, 
wprowadzone zarządzeniami Ministra Finan-

sów. Zmiany te służyć mają ujednoliceniu wzo-
rów na terenie całego kraju, a co za tym idzie uła-
twieniu ich wypełniania osobom fizycznym oraz 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 
obszarze więcej niż jednej gminy jednocześnie.

Obecnie nie można już stosować dotych-
czasowych obowiązujących gminnych wzorów 
informacji/deklaracji. Referat Podatków i Opłat 
Lokalnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale  
(I piętro pokój 21) udziela niezbędnych informa-
cji, pomocnych przy wypełnianiu deklaracji na 
nowych wzorach. Dokumenty informacji i de-
klaracji podatkowych stanowią integralną całość 
wraz z załącznikami.

UM

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Fundacja "ORLEN DAR-SERCA" rozpo-
częła nabór wniosków do drugiej edycji pro-
gramu dla społeczności lokalnych - "Moje 
Miejsce na Ziemi". Do 9 września br. organi-
zacje pozarządowe i instytucje samorządowe 

z całej Polski mogą składać wnioski o dofinan-
sowanie pomysłów na działania w swoich re-
gionach. W tym roku na największy program 
grantowy PKN ORLEN przeznaczone zostaną 
2 000 000 zł.

Granty w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 
i 15 000 zł Fundacja "ORLEN DAR-SERCA" 
przyzna na realizację projektów związanych z: 
ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu 
życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bez-
pieczeństwem, edukacją, zachowaniem dzie-
dzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką. 
O wsparcie wnioskować mogą organizacje po-
zarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy 
instytucje kultury.

Szansę na zdobycie grantu będą miały 
przede wszystkim projekty wyróżniające się 

oryginalnością, które w największym stopniu 
przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych 
zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują 
mieszkańców do wspólnego działania. Zwycię-
skie projekty trzeba będzie zrealizować w ter-
minie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 
2020 r. 

Programowi "Moje Miejsce na Ziemi" bę-
dzie towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw 
ORLEN w całej Polsce, podczas których miesz-
kańcy będą mogli bliżej poznać zasady udzia-
łu w projekcie, skonsultować swoje pomysły 
z ekspertami, a także wziąć udział w wielu 
atrakcjach przygotowanych przez Fundację.

Regulamin oraz wzór wniosków dostępny 
na stronie: www.orlendarserca.pl

Nabór wniosków do programu "Moje Miejsce na Ziemi"
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy wprowa-
dził do swoich codziennych treningów  niecodziennych gości, 
a mianowicie alpaki. Zwierzęta są częścią nowatorskiej meto-
dy jaką jest alpakoterapia, wspomagająca efektywność trady-
cyjnych form terapii i rehabilitacji. 

Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych i pochodzą 
z Ameryki Południowej. Hodowane są głównie ze względu 
na swoje luksusowe runo - o wiele cieplejsze i przyjemniej-
sze w dotyku niż owcze. Fascynują swoim uroczym wyglą-
dem, inteligencją oraz spokojnym usposobieniem. Zwierzę-
ta wyglądają jak żywe „maskotki” przez co przywołują miłe 
skojarzenia i rysują uśmiech na twarzy. Największą moc ma 
dotyk ich miękkiego futra, które jest hypoalergiczne, sprawia 
przyjemność i powoduje zwiększenie wydzielania endorfin 
czyli hormonów szczęścia. Spokojna natura alpak powoduje 
zmniejszenie lęków oraz stresów, a samo przebywanie w po-
bliżu zwierząt łagodzi uczucie napięcia i niepokoju. 

Dla Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mogielnicy alpaki stały się motywatorem do podejmowania 

działań, oddziałując tym samym na sfery fizyczne, psychicz-
ne, społeczne, emocjonalne jak i również intelektualne. Kon-
takt z zwierzęciem zachęca do zwiększenia aktywności i po-
maga przełamywać bariery oraz otwierać na nowe doznania. 
Uśmiech, który rysuje się podczas zajęć na twarzach naszych 
Podopiecznych znaczy dla nas wiele i pokazuje, że to co robi-
my ma sens i przynosi oczekiwane efekty – mówi Natalia Sitek, 
Prezes Fundacji Podaruj Miłość.

Alpaki miały już okazję odwiedzić Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Mogielnicy, jednakże zdecydowanie częściej do 
siedziby alpak w Nosówce przyjeżdżają podopieczni ŚDS-u, 
by proces terapeutyczny przyniósł lepsze efekty w naturalnym 
środowisku, w którym funkcjonują zwierzęta.

Mobilna i stacjonarna alpakoterapia to tylko jedna 
z form jakie zapewnia AlpakaTeam prowadzona przez Fun-
dację Podaruj Mi-
łość z Boguchwały. 
Alpaki odwiedzają 
przedszkola, szkoły, 
festyny, imprezy ple-
nerowe jak i również 
wesela, dostarczając 
tym samym niezapo-
mnianych chwil dla 
dzieci i dorosłych.

Szczegóły: 
www.facebook.

com/alpakirzeszow, 
tel. 533 588 773, 

600 884 144

Alpaki pomagają podopiecznym  
Środowiskowego Domu Samopomocy 

W siedzibie Miejskiego Centrum Kul-
tury w Boguchwale odbyło się uroczyste 
wręczenie medali Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej z okazji jubileuszu "Zło-
tych Godów". W tym roku Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie otrzymało 16 
par z terenu Gminy Boguchwała.

Uroczystość rozpoczęła się od przemó-
wienia Burmistrza Boguchwały Wiesława 
Kąkola, który pogratulował zgromadzo-
nym parom małżeńskiego stażu. Specjalne 

gratulacje trafiły do Państwa Julii i Józefa 
Nowak, którzy w tym roku świętują 55. 
rocznicę ślubu.

Wszyscy Jubilaci, oprócz medali 
i pamiątkowych legitymacji wręczonych 
przez burmistrza, otrzymali z rąk Se-
kretarza Gminy Krzysztofa Lassoty oraz 
Kierownika USC Magdaleny Byjoś listy 
gratulacyjne, wiązanki kwiatów oraz upo-
minki. Dodatkowo specjalny repertuar na 
tą okazję przygotowała chórzystka chóru 

Deo Gloria Bożena Sieńko. Wszystkim Ju-
bilatom gratulujemy i życzymy Diamento-
wych Godów.

W roku bieżącym planowana jest or-
ganizacja kolejnej uroczystości wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie. Informacja dotycząca uzyskania me-
dalu dostępna w Urzędzie Stanu Cywilne-
go lub pod nr tel. 17 87 55 212.

UM

Złote Gody w Gminie Boguchwała
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29 i 30 czerwca w Boguchwale odbyła się kolejna edycja 
"Dni Otwartych Drzwi" Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Wydarzenie było połączone z XXI Regionalną 
Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

W imprezie uczestniczyło 350 wystawców z branży rolniczej 
i okołorolniczej. Podczas wystawy można było zobaczyć zwie-
rzęta hodowlane, promocję i prezentację firm zajmujących się 
przetwórstwem rolno-spożywczym, wystawę maszyn rolniczych 
i urządzeń z zakresu techniki oraz energetyki rolniczej, prezen-
tację 20-hektarowego pola doświadczalnego PODR, pokazy, 
kiermasze oraz promocję firm i instytucji pracujących w sferze 
rolnictwa, kiermasze materiału szkółkarskiego, środków plo-
notwórczych, sprzętu rolniczego, ogrodniczego i pszczelarskiego 
oraz konkursy dla hodowców i wystawców. W ciągu dwóch dni 
teren Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odwie-
dziło ponad 15 000 osób. 

Podczas wydarzenia odbyła się konferencja "Nowatorskie 
metody produkcji roślinnej dla upraw z rodziny konopiowatych 
oraz zbóż", w której uczestniczyło 120 osób. Rozstrzygnięto tak-
że 5 konkursów m.in. na "Najlepszy produkt podkarpacki", do 
którego zgłosiło 34 uczestników z 77 produktami, czy "Najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne w woj. podkarpackim". W rolniczym 
święcie wzięli udział także parlamentarzyści, liczni przedsta-
wiciele władz samorządowych, w tym Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Pustelny, 

a także grono przedstawicieli instytucji i organizacji związanych 
z rolnictwem. Atrakcją dwudniowego święta był spektakl Te-
atru Bagatela "Pomoc domowa", występy zespołów muzycznych, 
w tym zespołu "Krywań" oraz pokaz sprzętu Wojsk Obrony Te-
rytorialnej.

Dodatkowo w niedzielę odbył się XIV Zlot Zabytkowych 
Pojazdów z Boguchwale. Podczas pokazów można było zoba-
czyć m.in. Saab-a 96 V4 Rally, który wystąpił w barwach Gminy 
Boguchwały i z tym oznakowaniem będzie go można zobaczyć 
w przyszłych rajdach Mistrzostw Polski. W ramach zlotu odbył 
się także konkurs elegancji, w którym oceniane było m.in. dopa-
sowanie stroju do okresu, z którego pochodził pojazd, stan tech-
niczny pojazdu i jego oryginalność, sposób prezentacji załogi 
pojazdu, jak również związek pojazdu z rolnictwem. Jury w skła-
dzie: zastępca burmistrza Justyna Placha-Adamska, radny Miasta 
Rzeszowa Mirosław Kwaśniak oraz przedstawiciele PODR Piotr 
Błażejowski i Grzegorz Bochnak, przyznało 3 nagrody i 2 wyróż-
nienia. Upominki zostały ufundowane przez PODR oraz Serwis 
Hoffman z Rzeszowa. Organizatorem zlotu był Paweł Hoffman. 
Szczegóły na stronie: www.hoffman.auto.pl. 

Podczas Dni Otwartych Drzwi PODR swoje stoisko zaprezen-
towała także Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale orga-
nizując Kiermasz Książki Przeczytanej. Środki zebrane podczas 
wyprzedaży bibliotecznych książek zostaną przeznaczone na 
czytelnicze nowości.

źródło: PODR, Gospodarka Podkarpacka, ARiMR,  
Paweł Hoffman, GBP

Dni Otwartych Drzwi PODR
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Już po raz dziewiąty w Szkole Podstawowej w Lutoryżu od-
był się Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane 
Promyczki”. Organizatorami jak co roku byli: Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Lokalny Ośrodek Kultury 
"RAZEM" w Niechobrzu oraz Szkoła Podstawowa w Lutoryżu.

Głównym celem organizacji festiwalu jest prezentacja uzdol-
nionych muzycznie dzieci, rozbudzenie u młodych wykonaw-
ców zamiłowania do śpiewu i muzyki, kształtowanie wrażliwości 
artystycznej i kulturalnej, a przede wszystkim integracja dzieci 
w wieku przedszkolnym.

W festiwalu uczestniczyło ponad 270 przedszkolaków z 9 
punktów przedszkolnych oraz 3 przedszkoli publicznych dzia-
łających na terenie Gminy Boguchwała. Mali artyści z wielkim 
zaangażowaniem i dziecięcym wdziękiem zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne oraz artystyczne przedstawiając się w róż-
norodnych aranżacjach opracowywanych pod okiem wycho-
wawców. Występy oceniało Jury w składzie: Leszek Kalandyk 
- Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, 
Alina Ladzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutoryżu 
oraz Grzegorz Wojewoda – Radny Rady Miejskiej z Lutoryża. 
Komisja nie miała wątpliwości, aby wszystkim grupom wokal-
nym przyznać pierwsze miejsce i wręczyć paczki ze słodkościami 
i upominkami, pamiątkowe plakietki oraz puchar z dyplomem. 
Uczestnikom festiwalu zapewniono poczęstunek, a także trans-

port na  uroczystość.
Dodatkową atrakcją imprezy był gościnny występ solistek 

i grupy artystycznej z MCK w Boguchwale oraz maskotki uwiel-
bianych przez dzieci bohaterów bajek: Miki i Mini.

Już teraz zapraszamy wszystkie przedszkola z terenu Gminy Bo-
guchwała za rok na jubileuszowy X Festiwal Piosenki Przedszkol-
nej „Rozśpiewane Promyczki” - podkreślają organizatorzy.

Renata Madera, fot. SROGB

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
"Rozśpiewane Promyczki"

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej otrzymała 
dotację na realizację międzynarodowego projektu pt. 
"Kulturalnie znaczy fajnie - teatr inspirowany Europą".

Do konkursu w ramach projektu "Ponadnarodowa 
mobilność uczniów", finansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło 384 szkół 
z całej Polski, w tym Szkoła Podstawowa z Woli Zgło-
bieńskiej. Szkolny projekt "Kulturalnie znaczy fajnie - 
teatr inspirowany Europą" ("Cultural means cool - the 
theatre inspired by Europe") został wysoko oceniony 
przez komisję weryfikującą i uzyskał maksymalną ilość 
punktów.

Dzięki pozyskanej dotacji uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Woli Zgłobieńskiej razem z uczniami ze szkoły 
w Niemczech będą realizować wspólny program w szkole 
partnera w St. Ingbert. Realizacja mobilności przyczyni 
się do rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, 
m.in. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wie-
lojęzyczności, kompetencji cyfrowych, a także kompeten-
cji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.

Zrekrutowani uczniowie razem z opiekunami wyja-
dą do St. Ingbert, gdzie wspólnie z uczniami tamtejszej 
szkoły wezmą udział w zajęciach formalnych i dodat-
kowych. Wyjazd poprzedzony zostanie intensywnym 

kursem z języka niemieckiego i angielskiego. Udział 
w mobilności jest w całości finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

źródło SP Wola Zgłobieńska, 
fot. power.frse.org.pl 

Szkoła w Woli Zgłobieńskiej 
z projektem "Kulturalnie znaczy fajnie - 

teatr inspirowany Europą" 
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Tegoroczne dwudniowe święto Gminy Boguchwała zain-
augurowała uroczysta konferencja. Specjalnie na tą okazję 
w hali wystawienniczej Miejskiego Centrum Kultury została 
przygotowana wystawa obrazów wielokrotnego uczestnika 
boguchwalskich plenerów malarskich prof. Romualda Koło-
dzieja. Konferencja rozpoczęła się od wręczenia tytułu Zasłu-
żonego Obywatela Gminy Boguchwała. Decyzją Rady Miej-
skiej tytuł ten, za zasługi w dziedzinie działalności społecznej 
i samorządowej oraz wkład w rozwój sołectwa Mogielnica 
i Gminy Boguchwała, otrzymał Ryszard Mirowski. Następnie 
prezentację o dokonaniach samorządu oraz planach na kolejne 
lata przedstawił burmistrz Wiesław Kąkol. 

W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, m.in. po-
słowie Krystyna Wróblewska, Zdzisław Gawlik, senator Alek-
sander Bobko, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Karol Ożóg, starosta rzeszowski Józef Jodłowski z radnymi 
powiatowymi, a także samorządowcy i przedstawiciele insty-
tucji działających na terenie gminy. Nie zabrakło również de-
legacji z miast partnerskich. Z wizytą w Boguchwale pojawili 
się przedstawiciele białoruskiego Brześcia, czeskiej Bystrzycy, 
ukraińskiego Trościańca oraz słowackich Sniny i Vranova.

Kolejnym punktem były występy artystyczne. Na scenie za-
prezentowała się chórzystka chóru Deo Gloria Bożena Sieńko 
oraz Jacek Wójcicki i Adrianna Bujak-Cyran, którzy w aranża-
cjach Tomasza Chmiela i rzeszowskich kameralistów zaśpie-
wali piosenki starego kina. Na Rynku Miejskim zagrała także 
Orkiestra Dęta z Mogielnicy, a pierwszy dzień Dni Gminy Bo-
guchwała zakończyła zabawa taneczna z DJ.

W drugi dzień obchodów Dni Gminy Boguchwała na Ryn-
ku Miejskim dla dzieci przygotowano bezpłatne dmuchańce 
i zabawę z animatorem. Nie zabrakło pokazów sprzętu stra-
żackiego oraz pokazu Mistrzyń Polski MDP z OSP Racła-
wówka. Pojawiły się liczne stoiska wystawiennicze oraz de-
gustacja potraw regionalnych przygotowanych przez LGD 
Trygon - Rozwój i Innowacja oraz Stowarzyszenie Krzewienia 
Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się uczestniczy warsztatów muzycznych 
i tanecznych Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale oraz 
tancerze KTT Dżet Rzeszów-Boguchwała. Na scenie zagra-
li Kompanija, rockowy Revolution, ludowa Rokiczanka oraz 
gwiazda wieczoru Jula.

UM

Dni Gminy Boguchwała 2019
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21 lipca Nosówce odbyła się kolejna edycja Turnieju Sołectw. 
Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje wszystkich miejscowo-
ści z terenu Gminy Boguchwała. Niestety niesprzyjająca aura 
uniemożliwiła rozegranie części zaplanowanych konkurencji 
turniejowych. Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła się Kielanów-
ka, drugie miejsca zajął Niechobrz, a trzecie Wola Zgłobieńska. 
W składzie reprezentacji niektórych sołectw znaleźli się Radni 
Rady Miejskiej, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla. 
Za ich udział drużyny uzyskiwały dodatkowe punkty. Reprezen-
tacje otrzymały nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Koła Gospodyń Wiejskich ze wszystkich miejscowości zapre-
zentowały swoje stoiska i wzięły udział w konkursie kulinarnym 
"Smaki mojego ogrodu zamknięte w szkle". Komisja konkurso-
wa wybrała zwycięzców czterech kategorii. Za najlepszą nalew-
kę wyróżnienie otrzymało KGW z Nosówki, najlepsze powidło 
przygotowało KGW z Woli Zgłobieńskiej, najlepszą potrawę 
mięsną KGW ze Zgłobnia, a najlepszą sałatkę "na zimę" Stowa-
rzyszenie Krzewienia Kultury z Boguchwały. Komisja podkreśla-
ła wysoki poziom konkursu i przyznała, że wybór spośród wielu 
przepysznych przysmaków i nalewek nie był łatwy.

W uroczystościach wziął udział Zespół Pieśni i Tańca "Oj-
czyzna" z Baltimore w USA, który uczestniczył w Światowym 

Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszo-
wie. Aura uniemożliwiła grupie zaprezentowanie pełni swoich 
możliwości, ale odbyła się wspólna biesiada z zespołem Jubilatki 
ze Zgłobnia oraz mieszkańcami gminy. Nie zabrakło charaktery-
stycznych polskich piosenek ludowych.

Podczas Turnieju Sołectw przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, 
w celu pomocy Dominikowi - mieszkańcowi Nosówki, który 
przed rokiem uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Obecnie 
przechodzi długą i kosztowną rehabilitację. Część reprezentacji 
biorących udział w turnieju przekazało wywalczone nagrody na 
ten szczytny cel.

Organizatorem Turnieju był lokalny Ośrodek Kultury "Wspól-
nota" w Zgłobniu. Nagrody ufundowali Burmistrz Boguchwa-
ły Wiesław Kąkol, Firma Mark-Bud Marek Chromik, Firma 
Agrobud Robert Świder oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu. 
Organizację konkursu kulinarnego dofinansowano ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn. 
Zorganizowanie imprezy mającej na celu promocję obszaru ob-
jętego LSR "Smaki mojego ogrodu zamknięte w szkle", realizo-
wanego przez LGD "Trygon- Rozwój i Innowacja".

UM

Kielanówka zwyciężyła w Turnieju Sołectw 2019
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Na terenie Gminnego Centrum Sportu 
i Rekreacji w Niechobrzu odbył się Piknik 
Aktywnie, Bezpiecznie i Zdrowo zorgani-
zowany przez Lokalny Ośrodek Kultury 
„Razem” w Niechobrzu. Wśród atrakcji 
dla dzieci znalazły się gry i zabawy z na-
grodami, dmuchane wesołe miasteczko 
oraz malowanie twarzy. Część artystyczną 
stanowiły występy grup działających przy 

LOK „Razem”, a także koncert zespołu 
„Kalina” z Lutoryża. 

Odbyły się także pokazy ratownictwa 
medycznego, tresury psów policyjnych 
oraz bojowych wozów strażackich. Po-
częstunek z jadłem regionalnym przygo-
towały Koła Gospodyń Wiejskich z Nie-
chobrza, Zarzecza i Lutoryża. Imprezę 
zakończyła zabawa taneczna z zespołem 

Lola Band. Organizatorami pikniku byli 
LOK „Razem” w Niechobrzu, Stowarzy-
szenie Kobiet „Kultura Razem z Trady-
cją”, Sołtys i Rada Sołecka w Niechobrzu 
oraz OSP Niechobrz. Patronat nad wyda-
rzeniem objęli Starosta Rzeszowski Józef 
Jodłowski, Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol oraz Komendant Miejski Poli-
cji w Rzeszowie Bogusław Kania.

Aktywnie, Bezpiecznie i Zdrowo w Niechobrzu

Czytanie książek wciąż nęci… i pozytywnie aktywizuje. Mogą 
to potwierdzić uczestnicy III Boguchwalskiego Happeningu Czy-
telniczego „Jak nie czytam, jak czytam!”, zorganizowanego w Parku 
Lubomirskich w Boguchwale. Na zaproszenie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boguchwale – organizatora plenerowego happenin-
gu, odpowiedziały wszystkie boguchwalskie placówki oświatowe. 
W dużej, ponad 400-osobowej grupie swoją radość z czytania ksią-
żek żywiołowo manifestowały dzieci z Przedszkola Publicznego, 
Punktu Przedszkolnego „Kraina Uśmiechu” oraz towarzyszący im 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka, Szkoły 
Podstawowej Montessori i Liceum Ogólnokształcącego. To dopiero 
było wydarzenie! Pełne radości i dobrej, kreatywnej zabawy. Oczy-
wiście – zabawy z książką, bo ta w zielonej scenerii Parku Lubo-
mirskich w Boguchwale tego piątkowego poranka prezentowała się 
nader okazale, zachęcając wielu uczestników happeningu do wspól-
nego czytania i bajek poznawania. 

Wspólne „Czytanie pod Baobabem” najpiękniejszych utworów 
literackich dla dzieci, animacje plastyczne „Bajka na parkanie”, 

plenerowa wystawa ilustracji „Znani i lubiani – w książkach Re-
naty Piątkowskiej opisani” czy też „Teatralia Literackie”, w ramach 
których odbyła się zabawa z „Rzepką” oraz premiera inscenizacji 
„Lokomotywa… w Boguchwale” – to atrakcje, o których młodzi 
uczestnicy III Boguchwalskiego Happeningu Czytelniczego „Jak nie 
czytam, jak czytam!” tak szybko nie zapomną…

A czytane lektury? One obronią się same! Młodzi czytelnicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale pomogą im z ochotą – 
czytając w domu i w plenerze, samotnie lub w gronie roześmianych 
przyjaciół. Bo kolorowe książki, pełne niezwykłych przygód, wspa-
niałych bohaterów i wartościowych opowieści mają moc przyciąga-
nia do czytania, nawet tych najbardziej opornych… Wiedzą o tym 
młodzi czytelnicy z Boguchwały, uczestnicy kolorowego, bajkowego 
korowodu, głośno skandujący podczas happeningu „książki czyta-
my – bo literki znamy”, zbiorowo potwierdzając, że „Boguchwała 
czyta!”. I tak jest w rzeczywistości…

Irena Jakubiec, fot. GBP

III Boguchwalski Happening Czytelniczy 
"Jak nie czytam, jak czytam!" 
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W III Turnieju Szachowym o Puchar 
Burmistrza Boguchwały wzięło udział 26 
miłośników szachów. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwał sędzia 
Marian Bysiewicz. Rozegrano 7 rund 
w tempie 15 minut w dwóch kategoriach 
open i junior. Klasyfikacja w poszczegól-
nych kategoriach:

GRUPA A – OPEN
I miejsce Puchar Burmistrza – Marcin 
Kosiba 

II miejsce – Piotr Ziemniak 
III miejsce – Mateusz Kusiak 

GRUPA B – JUNIOR
I miejsce Puchar Burmistrza – Mateusz 
Matłosz 
II miejsce – Maksym Wnęk 
III miejsce – Maksymilian Kalandyk 

Gościem turnieju był arcymistrz Mi-
rosław Grabarczyk, z którym odbyła się 
symultana szachowa -seans gry jednocze-

snej. W rozgrywce tej jeden z uczestni-
ków, 12 letni Mateusz Kusiak zremisował 
z arcymistrzem, co jest dużym osią-
gnięciem. Nagrody wraz z gratulacjami 
wręczył Burmistrz Boguchwały Wiesław 
Kąkol. 

Organizatorem III Turnieju Szachowe-
go o Puchar Burmistrza Boguchwały była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale.

GBP, fot. Piotr Kuliga

III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Boguchwały

Intensywne jest życie seniorów 
w Gminie Boguchwała, zwłaszcza stu-
dentów Uniwersytetu Aktywni Plus. To 
dla nich najpiękniejszy czas aktywności 
w życiu. Trzeba znaleźć wolną chwilę 
na własne przyjemności i na obowiąz-
ki rodzinne. Trzeba także pamiętać 
o realizacji swoich edukacyjnych ma-
rzeń. A to Gminna Biblioteka Publicz-
na w Boguchwale zapewnia seniorom 
z Gminy Boguchwała w 100%.

Na spotkaniach Uniwersytetu Aktyw-
ni Plus jest arcyciekawie, kreatywnie i… 
bardzo aktywnie. I tak już jest 5 lat, nie-
przerwanie przez 10 semestrów, z bar-
dzo dużym zaangażowaniem seniorów 
– studentów UAP, często inicjujących 
w Rezydencji Literackiej wydarzenia 
kulturowe, samodzielnie animujących 
spotkania Klubu Podróżnika oraz pro-
mujących boguchwalski Uniwersytet 
Aktywni Plus w mediach i podczas du-
żych wydarzeń środowiskowych.

Apetyt edukacyjny studentów Uni-
wersytetu Aktywni Plus w Boguchwale 

jest duży, a w animacyjnych planach na 
kolejne lata seniorzy mają wiele wyda-
rzeń kulturowych. Oczywiście – z książ-
ką i muzyką w tle. A że muzyka łagodzi 
obyczaje, to podczas Jubileuszu 5-lecia 
Uniwersytetu Aktywni Plus, zorganizo-
wanego 3 czerwca 2019 r. w Rezyden-
cji Literackiej Boguchwały, muzyki, i to 
w dobrym, profesjonalnym wykonaniu 
nie brakowało. Recital Jacka Ścibora pn. 
„Dawnych wspomnień czar”, przy akom-
paniamencie fortepianowym Pawła Wę-
grzyna, zadowolił najbardziej wyrobione 
artystycznie gusty. Oczywiście – był też 
aspekt edukacyjny, bo o „Roli muzyki 
w życiu człowieka” z pasją wypowiadał 
się gość uniwersyteckiego wydarzenia – 
dr hab. Jacek Ścibor – profesor Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego.

Po tak pięknych, artystycznych dozna-
niach przyszedł czas na podsumowania, 
bo 5 lat działalności Uniwersytetu Aktyw-
ni Plus do tego zobowiązuje. Seniorów 
i gości Rezydencji Literackiej Boguchwa-
ły zaproszono na multimedialny pokaz 
pn. „Studenci Uniwersytetu Aktywni 
Plus wciąż aktywni…”, następnie otwar-
to wystawę fotografii z lat 2014-2019 pn. 
„5 lat Uniwersytetu Aktywni Plus w Bo-
guchwale”, a potem… studentów UAP 
uhonorowano nagrodami za aktywność 
kulturową, literacką i studencką w se-
mestrze wiosennym. Ileż było przy tym 
emocji, podziękowań i radości. Bo prze-
cież wesołe jest życie seniora – studenta 
UAP w Boguchwale

Irena Jakubiec, fot. GBP

Do 6 września potrwają zapisy na 
semestr zimowy Uniwersytetu Aktyw-
ni Plus, podczas którego planowane są: 
Historia Regionu, Klub Podróżnika, 
szachy/brydż, warsztaty komputerowe, 
Klub Książki, Trening Pamięci, Klub 
Melomana, robótki ręczne, Dieta Senio-
ra, warsztaty fotograficzne, nordic wal-
king, Finansowe ABC oraz wiele innych.  
Szczegóły pod nr telefonu: 17 87 15 355.

Uniwersytet Aktywni Plus w Boguchwale ma już 5 lat
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Blisko 250 uczestników, w tym ponad 
150 dzieci wzięło udział w IV Biegu Bo-
guchwała Wisłoczysko. Na trasie stanę-
ły całe rodziny, a amatorów biegania nie 
odstraszyły nawet wysokie temperatury. 
Najmłodszy uczestnik biegu- Szymek 
Sendecki z Niechobrza wystartował w za-
wodach mając ledwie 18 miesięcy. 

Na trasach dziecięcych, młodzieżo-
wych, jak i w biegu głównym na 10 km 
wzięło udział wielu mieszkańców Gminy 
Boguchwała. Tradycyjnie przyznano na-
grody dla najszybszej mieszkanki i miesz-
kańca gminy, którymi w tym roku zostali 
Natalia Wilk- Szałkiewicz z Niechobrza 
oraz Ireneusz Karasiński z Nosówki. Nie-
samowitej rzeczy dokonał 17- letni Ma-

teusz Gos z Warki. Najpierw wygrał bieg 
w swojej kategorii młodzieżowej, a póź-
niej pobiegł na 10 km trasę i również był 
najszybszy. Odcinek ze startem i metą na 
Rynku Miejskim w Boguchwale pokonał 
w 38 minut. Tuż za jego plecami fini-
szował Maciej Brzyski z Krakowa, na co 
dzień zawodnik i trener triathlonu. Naj-
starszym biegaczem na trasie był ponad 
70-letni Stanisław Kozioł.

Biegi w kategoriach dziecięcych 
i młodzieżowych tradycyjnie odbywa-
ły się wokół zabytkowego spichlerza na 
boguchwalskim rynku. Uczestnicy znów 
pokonywali dwie pętle, pierwsza z nich 
liczyła blisko 7km, druga niewiele ponad 
3. Start i metę zlokalizowano na rynku, 

później trasa wiodła przez malownicze 
tereny nad Wisłokiem, z wykorzystaniem 
nawierzchni asfaltowanych, szutrowych, 
a nawet trawiastych. Punktem charakte-
rystycznym był podbieg pod Pałac Lubo-
mirskich, który biegacze pokonywali dwa 
razy.

Bieg po raz czwarty organizowany 
był w ramach Dni Gminy Boguchwa-
ła. Organizatorem było Stowarzyszenie 
Sportowo Turystyczne Lubcza, a zawody 
zostały dofinansowane z budżetu Gminy 
Boguchwała. Wręczenia pamiątkowych 
nagród i pucharów dokonał Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol.

Źródło i foto: SST Lubcza

IV Bieg Boguchwała Wisłoczysko

15 czerwca na stadionie Gminnego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Niechob-
rzu rozegrane zostały X Powiatowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych wg regulaminu 
CTIF. W zawodach wzięło udział 17 dru-
żyn, w tym 7 dziewczęcych. Gminę Bo-
guchwała reprezentowały drużyny z Nie-
chobrza, Nosówki i Racławówki.

Drużyny zmierzyły się w biegu szta-
fetowym na 400 m z przeszkodami, roz-
winięciu bojowym oraz musztrze. Wśród 

dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły 
drużyny z terenu Gminy Boguchwała. 
Zwyciężyły Mistrzynie Polski z OSP Ra-
cławówka, drugie miejsce zajęła OSP 
Niechobrz, a trzecie OSP Nosówka. OSP 
Racławówka zwyciężyła także w kategorii 
chłopców. Drugie miejsce zajęli zawod-
nicy z OSP Niechobrz, trzecie przypadło 
OSP Hucisko. W konkurencji "musztra" 
zwyciężyły obie drużyny OSP Niechobrz. 
Pamiątkowe puchary, medale i dyplomy 
wręczyli m.in. Komendant Miejski PSP 

w Rzeszowie Tomasz Baran oraz Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.

Organizatorem zawodów był Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rze-
szowie oraz Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rzeszowie przy 
współudziale Powiatu Rzeszowskiego 
i Gminy Boguchwała.

Źródło: Komenda Miejska PSP w Rzeszowie 
Foto: UM 

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP w Niechobrzu
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W czerwcu swoje 75- lecie świętował 
ZKS „Izolator” Boguchwała. Z tej okazji 
na Izo Arenie odbyło się piłkarskie święto. 
Rozpoczął je turniej drużyn młodzieżo-
wych z roczników 2010 i 2011, w którym 
wystąpiły Izolator, Jedność Niechobrz, 

Calasans oraz Heiro Rzeszów. 
Głównym punktem jubileuszowych 

uroczystości był mecz wspomnień. Na-
przeciwko siebie stanęła obecna kadra 
Izolatora oraz drużyna Legend. Licznie 
zgromadzeni kibice mogli zobaczyć po 
paru latach przerwy takich zawodników 
jak Bartosz Karwat, Krzysztof Szpond czy 
Mirosław Iwanowski. Łącznie w zielonych 
trykotach wystąpiło 17 byłych zawodników 
klubu. W przerwie meczu sponsorzy klubu 
zostali uhonorowani przez prezesa Roma-
na Stefanika pamiątkową odznaką z okazji 
75-lecia. W tym samym czasie na murawie 
toczył się konkurs rzutów karnych. 

W meczu wspomnień padło aż 7 goli, 
z czego 3 trafienia należały do obecnej 
kadry, a 4 dla drużyny Legend. Strzelanie 
rozpoczął Krzysztof Szpond pewnie egze-
kwując rzut karny. Dla drużyny Legend 
kolejne 3 trafienia, kompletując hattric-
ka, zdobył Krzysztof Szymański. Gole dla 
obecnej drużyny zdobywali Adrian Sitek 
(2) oraz Patryk Róg. Po meczu pamiąt-
kowe odznaki otrzymali także wszyscy 
zawodnicy. 

źródło: ZKS Izolator Boguchwała
 fot. ZKS Izolator Boguchwała,  

Rafał Białorucki

Jubileusz 75- lecia Izolatora Boguchwała 

W sobotę 22 czerwca na stadionie 
w Zgłobniu odbył się Piknik Rodzinny 
z okazji 45-lecia działalności Ludowe-
go Klubu Sportowego "Iskra" Zgłobień. 
Uroczystości rozpoczęły się od Memoria-
łu Kamila Kwaska i Krzysztofa Chmiela 
"Szuger Cup 2019". Turniej był wspomnie-
niem i uhonorowaniem dwóch zawodni-
ków Iskry, którzy zginęli przed sześcioma 
laty w tragicznym wypadku. W zawodach 
wzięli udział piłkarze Iskry, Izolatora II, 
koledzy Kamila i kibice.

Następnie pokazowy mecz rozegrała 
młodzież z Gminnej Akademii Piłkarskiej 
w Boguchwale. Byli to zawodnicy z rocz-

nika 2007, którzy pod okiem trenera Prze-
mysława Palucha występowali w rozgryw-
kach pod egidą Iskry. Ich rywalem była 
ekipa ze Szkółki Piłkarskiej "Gromiki" 
Mogielnica.

Wręczono również wyróżnienia związ-
kowe przyznane przez Podkarpacki ZPN, 
dla działaczy i piłkarzy Iskry za działal-
ność na rzecz rozwoju piłki nożnej. Złotą 
odznakę przyznano Mirosławowi Świdro-
wi i Karolowi Pękali. Srebrną odznakę 
otrzymali: Kazimierz Róg, Gustaw Sanek, 
Henryk Wróbel, Ryszard Leicht, Zbigniew 
Ziomek, Ryszard Ożóg, Stanisław Wo-
rosz, Andrzej Gajdek, Robert Król,  An-

drzej Juchno, Stanisław Lasota, Zbigniew 
Chmiel, Janusz Janowski, Michał Pękala. 
Brązowe odznaki trafiły w ręce Kamila 
Ostrowskiego oraz Bogdana Ruszały.

Klub podziękował również sponsorom. 
Pamiątkowy grawer oraz specjalną ko-
szulkę z okazji 45-lecia odebrali Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Boguchwa-
le Piotr Pustelny. W uroczystościach 
uczestniczyli także inni przedstawiciele 
władz samorządowych m.in. Zastępca 
Burmistrza Justyna Placha-Adamska oraz 
Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota. Pa-
miątkowe medale i imienne dyplomy za 
grę w sezonie 2018/2019 otrzymali wszy-
scy zawodnicy Iskry z grup juniorskich 
i seniorskich.

Organizatorem pikniku był Lokalny 
Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłob-
niu, Ludowy Klub Sportowy "Iskra" Zgło-
bień oraz Gmina Boguchwała.

Źródło: Iskra Zgłobień, foto: UM 

45 lat Iskry Zgłobień
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z Racławówki uczestniczyła w Międzyna-
rodowej Olimpiadzie Pożarniczej CTIF 
w szwajcarskiej miejscowości Martigny. 
Rywalizację zakończyła na 8 miejscu. 
W zawodach wzięło udział 18 drużyn, re-
prezentujących kraje z całej Europy.

Olimpiada trwała od 14 do 21 lipca. 
Zawody główne rozegrano w czwartek 
18 lipca. Drużyny rywalizowały w sztafe-
cie oraz pokonywały tor przeszkód. MDP 
Racławówka uzyskała 1049,87 punktów. 
Podczas zmagań dziewczęta mogły liczyć 
na doping rodziców oraz mieszkańców 

Gminy Boguchwała. Oprócz tego uczest-
nicy przygotowali krótką prezentację 
o kraju, którego byli reprezentantami. 
Drużyna z Racławówki, za prezentację 
o Polsce otrzymała trzecie miejsce. Udział 
w Olimpiadzie był dla dziewcząt okazją do 
odwiedzenia pięknego, górskiego regionu 
w południowo-zachodniej Szwajcarii oraz 
do nawiązania nowych znajomości z re-
prezentantkami innych krajów.

Drużyna z Racławówki wystąpiła 
w składzie: Katarzyna Puzyniak (kapitan), 
Wiktoria Starzyk, Julia Drążek, Wiktoria 
Bereś, Milena Król, Estera Lantenszleger, 

Julia Rejment, Martyna Chmiel, Kamila 
Baran, Amelia Mazur. Opiekunami byli 
Tomasz Kalandyk i Anna Maciej.

Po powrocie do domu drużynę powita-
li Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP w Boguchwale Kazimierz 
Siorek oraz rodzice.

Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 
z Racławówki gratulujemy udanego wy-
stępu i dziękujemy za reprezentowanie 
Gminy Boguchwała na arenie międzyna-
rodowej.

Foto: UM, OSP Racławówka 

MDP z Racławówki na Międzynarodowej 
Olimpiadzie Pożarniczej w Szwajcarii

29 czerwca na stadionie w Mogielnicy 
odbył się "Piknik Rodzinny na sportowo" 
połączony z obchodami 20-lecia działal-
ności Ludowego Klubu Sportowego Grom 
Mogielnica.

Piknik rozpoczął się od meczu towa-
rzyskiego, w którym obecna drużyna Gro-
mu rywalizowała z byłymi zawodnikami 
klubu. Na boisku zaprezentowali się także 
młodzi adepci futbolu z Akademii Piłkar-
skiej "Gromiki" Mogielnica.

Po wspólnej, piłkarskiej zabawie odbyła 
się część oficjalna. Członkowie klubu ode-
brali podziękowania i upominki. Przeka-
zali je m.in. przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz Podkarpackiego Związku 

Piłki Nożnej. Burmistrz Boguchwały Wie-
sław Kąkol oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Boguchwale Piotr Pustelny 
wręczyli pamiątkowy grawer oraz symbo-
liczną koszulkę z nowego kompletu stro-
jów meczowych, który został ufundowany 
z budżetu Gminy Boguchwała. Przedsta-
wiciele klubu otrzymali także "urodzino-
wy" tort w kształcie boiska piłkarskiego. 

Z okazji jubileuszu działaczom klu-
bowym przyznano odznaczenia Podkar-
packiego Związku Piłki Nożnej za wkład 
w rozwój piłki nożnej, które wręczył 
przedstawiciel Podokręgu Piłki Nożnej 
w Rzeszowie Tadeusz Świgoń. W ręce 
zasłużonych osób trafiły także statuetki 

przygotowane przez klub.
Na najmłodszych uczestników pikniku 

czekało dmuchane wesołe miasteczko. Nie 
zabrakło zabaw z animatorem oraz wystę-
pów artystycznych. Rozstrzygnięto rów-
nież konkurs plastyczny "Namaluj Hasłem 
Grom". W budynku klubowym można 
było podziwiać wystawę zdjęć ukazują-
cych najważniejsze wydarzenia z 20-let-
niej historii klubu. Obchody jubileuszu 
zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorami pikniku byli Lokalny 
Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu 
oraz Ludowy Klub Sportowy "Grom" Mo-
gielnica.

Foto: UM

Jubileusz 20-lecia Gromu Mogielnica
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Klub Jeździecki „Kresy” w Racła-
wówce po raz drugi był organizatorem 
Mistrzostw Podkarpacia w Powożeniu. 
W tegorocznych zawodach wzięło udział 
11 zaprzęgów.

Gminę Boguchwała w zawodach repre-
zentowały Izabella Orłowska w klasie N 
oraz juniorka Wiktoria Zając w klasie L. 
Rywalizacja w maratonie kombinowanym 
oraz w zręczności powożenia odbywała 
się na trudnym torze, który składał się 
z wielu ciasnych nawrotów, co przyspo-

rzyło trudności nawet bardziej doświad-
czonym zawodnikom.

Mistrzostwom w Powożeniu towa-
rzyszyła impreza promująca jeździectwo 
powszechne. Podkarpacki Teatr Konny 
przeprowadził pokaz, w którym uczestni-
czyli członkowie KJ „Kresy” oraz zespołu 
V-DanceCrew, a także zaproszeni goście: 
zaprzęgi z Zakopanego i Wierzawic.

W ramach promocji koni użytkowych 
przeprowadzono konkurs na najlepszego 
konia zawodów, a także konkurs publicz-

ności na najlepszego konia pokazu. Na 
płycie zaprezentowały się konie różnych 
ras. Nie zabrakło przedstawicieli rasy 
małopolskiej, huculskiej, śląskiej, lipicań-
skiej, KWPN, fryzyjskiej, tinker, arabskiej 
oraz typu szlachetnego. Dyrektor OZHK 
w Rzeszowie Marek Gibała szczegółowo 
omówił specyfikę każdej z ras. Konkurs 
wygrała klacz małopolska Jaśnie Pani. 
Zdobyła ona również Mistrzostwo Pod-
karpacia w klasie L.  

Źródło i foto: Klub Jeździecki „Kresy” 

Mistrzostwa Podkarpacia w Powożeniu

W sobotę 13 lipca na boiskach w Woli 
Zgłobieńskiej oraz Racławówce roze-
grano VIII Otwarte Mistrzostwa Gmi-
ny Boguchwała w Siatkówce Plażowej 
Mężczyzn. Do rywalizacji przystąpiło 15 
par z terenu całego Podkarpacia m.in. ze 
Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przemyśla, 
Sanoka, Ropczyc, a także reprezentanci 
naszej gminy. Zespoły prezentowały bar-
dzo wyrównany poziom, a kibice obejrzeli 
wiele zaciętych meczów.

Początkowo rywalizacja toczyła się 
w dwóch grupach, a najlepsze drużyny 

awansowały do ćwierćfinału. Po wyrów-
nanej rywalizacji wyłoniono czwórkę pół-
finalistów. W decydującej fazie turnieju 
rywalizację utrudniał ulewny deszcz, ale 
zawodnicy utrzymali wysoki poziom gry.

Ostatecznie ze zwycięstwa cieszył się 
doświadczony duet Rafał Hasiak, Jan 
Włodarczyk. W finale pokonali oni Mar-
cina Trojana i Maksymiliana Gajdka. Brąz 
wywalczyła para z Przemyśla Radosław 
Ryzner i Marcin Sienkiewicz. Tuż za po-
diom zmagania ukończył zespół Jakub 
Druski, Jakub Dereń. 17- letni zawodnicy 

byli największą niespodzianką turnieju, 
zaimponowali ofiarną grą w obronie oraz 
dobrą techniką i pokonali kilka bardziej 
doświadczonych par.

Organizatorem zawodów było Stowa-
rzyszenie Sportowo -Turystyczne „Lub-
cza”. Turniej został dofinansowany z bu-
dżetu Gminy Boguchwała.

Źródło i foto: SST Lubcza

VIII Mistrzostwa Gminy Boguchwała w Siatkówce Plażowej Mężczyzn
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4 sierpnia w Mogielnicy odbył się II 
Szosowy Wyścig Kolarski "Klasyk Bo-
guchwały". Na starcie stanęło blisko 150 
kolarzy. Najszybszy na mecie był Maciej 
Szczepanik, który trasę pokonał w czasie 1 
godz. 27 min. Wśród kobiet najlepszy czas 
uzyskała Karolina Majewska.

Start i metę zlokalizowano na stadionie 
w Mogielnicy. Później kolarze podróżowa-
li przez Niechobrz, Racławówkę, Nosówkę 
i Zgłobień, na końcu wykonując trzy pętle. 
Trasa obfitowała w kilka wymagających 
podjazdów, a także bardzo szybkich, tech-
nicznych zjazdów. Dodatkową atrakcją 
była premia górska zlokalizowana przy 
Krzyżu Milenijnym w Niechobrzu. Na to 
wzniesienie najszybciej wjechał później-
szy triumfator wyścigu Maciej Szczepa-

nik, który otrzymał z tego tytułu nagrodę 
specjalną.

Na mecie nagrodzono również naj-
lepszych kolarzy w poszczególnych kate-
goriach wiekowych. Jedną z nich wygrał 
mieszkaniec Nosówki Henryk Pawiłow-
ski. W rywalizacji nie zabrakło także ko-
biet, którym udało się pokonać wyma-
gający dystans 55 km. Wręczenia medali 
i nagród dokonał Burmistrz Boguchwały 
Wiesław Kąkol oraz przedstawiciele orga-
nizatora Stowarzyszenia Sportowo-Tury-
stycznego Lubcza.

Gościem specjalnym wyścigu był trzy-
krotny mistrz paraolimpijski Rafał Wilk, 
który tą trudną trasę pokonał na swoim 
handbike’u i osiągnął czas tylko o kilka-
naście minut gorszy od zwycięzcy. Na 

zjeździe osiągał maksymalną prędkość 93 
km/h. Reprezentant Polski jest silnie zwią-
zany z Gminą Boguchwała, bowiem stąd 
pochodzą jego rodzice.

Organizatorzy składają podziękowania 
za pomoc w zabezpieczeniu wyścigu Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz 
jednostkom OSP z Niechobrza, Racławów-
ki, Mogielnicy i Zgłobnia. Zaznaczają też, 
że organizacja zawodów była by niemoż-
liwa, gdyby nie dofinansowanie z budże-
tu Gminy Boguchwała, pomoc sponsorów 
oraz grupy wolontariuszy Stowarzyszenia 
"Lubcza". 

Źródło: SST Lubcza
Foto: UM 

II Szosowy Wyścig Kolarski Klasyk Boguchwały

Po raz kolejny na terenie Gminy Bo-
guchwała rozegrano Gran Prix Polonia 
oraz Puchar Podkarpacia w biegu na 
orientację. Zawody odbyły się w dniach 
3-4 sierpnia w Lutoryżu i Boguchwale. 

Grand Prix Polonia to międzynaro-
dowe zawody w biegu na orientację roz-
grywane co roku w okresie wakacyjnym 
w różnych częściach kraju. Aby ukończyć 
każdy z etapów zawodnik w jak najkrót-
szym czasie musi odnaleźć punkty kon-
trolne rozmieszczone w terenie, wyko-

rzystując do tego mapę otrzymaną od 
organizatorów i kompas. Potwierdzenie 
pobytu na punkcie kontrolnym odby-
wa się za pomocą kart elektronicznych, 
a drogę do odnalezienia punktu zawodnik 
wybiera sam.

W ramach zawodów na Podkarpaciu 
rozegrano trzy etapy- pierwszy w Rze-
szowie na św. Rochu, drugi na odcinkach 
leśnych w Lutoryżu, a trzeci ze startem 
i metą na Rynku Miejskim w Boguchwale. 

W rywalizacji udział wzięło 250 za-

wodników z kraju i zagranicy. Najmłodszy 
uczestnik miał 7 lat, najstarszy 75. Rozda-
no 29 kompletów medali w różnych ka-
tegoriach. W ich wręczeniu uczestniczył 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. 

Organizatorem zawodów był Uczniow-
ski Klub Sportowy Azymut Dębów oraz 
Podkarpacki Okręgowy Związek Orienta-
cji Sportowej.

Źrodło i foto: 
UKS Azymut Dębów

Grand Prix Polonia w biegu na orientację
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