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Od 1 stycznia 2020 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskie-
go w Boguchwale. Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 07:30-15:30. Wyjątek będą stanowić Biuro Obsługi Klienta, Urząd 
Stanu Cywilnego oraz Referat Spraw Obywatelskich, które pracować będą:
• poniedziałek: 07:30-17:00
• wtorek-piątek: 07:30-15:30
Centrala telefoniczna:
• poniedziałek: 07:30-17:00
• wtorek-piątek: 07:30-15:30

Kasa Urzędu Miejskiego będzie czynna od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 07:30-15:00.

Burmistrz Boguchwały przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 
15:00-17:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania pod nr 
tel. 17 87 55 201. 

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!
System Dokumenty Zastrze-

żone radzi, co zrobić w przypad-
ku zagubienia lub kradzieży do-
kumentów.

UTRACONE D OKU- 
MENT Y NALEŻY NAJ-

PIERW ZASTRZEC 
W BANKU –  

to  kilkanaście tysięcy placówek 
w całym kraju (w wielu z nich 
nie trzeba nawet mieć konta 

bankowego). Poniżej przedsta-
wiamy kolejne kroki, które należy 

wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DO-

KUMENTY ZASTRZEŻONE
– w swoim banku lub w do-
wolnym banku przyjmującym
zastrzeżenia także od osób
niebędących jego klientami. Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jed-
nym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich
pozostałych uczestników Systemu DZ. Można to zrobić osobiście w od-
dziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również tele-
fonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów,
po zdalnej weryfikacji tożsamości).
• Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytu-

acji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony doku-
ment).

2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono
w wyniku kradzieży.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej
i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczno-
ści zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na
stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczest-

niczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna 
lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta 
tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach 
zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, 
które z usług bankowych nie korzystają.

 źródło: www.dokumentyzastrzezone.pl 
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Relacja z sesji Rady Miejskiej
W związku z planowanym uruchomie-

niem procedury przetargowej oraz zawar-
ciem umowy, Rada Miejska podczas XIII 
sesji podjęła uchwałę o zabezpieczeniu 
środków na budowę i rozbudowę dróg 
w Woli Zgłobieńskiej, w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Fundusze 
zostały zabezpieczone również na prowa-
dzenie Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Mogielnicy na lata 2020-2022.

Podczas XIV Sesji, która odbyła się 
21 listopada 2019 roku, Rada Miejska 
przyjęła uchwałę określającą wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 
terenie gminy. Przyjęty podział stawek 
gminnych w 2020 roku został oparty na 
stawkach obowiązujących w latach po-
przednich - podtrzymane zostały odręb-
ne stawki gruntów (dla dróg oraz tere-
nów mieszkalnych) oraz odrębne stawki 
budynków pozostałych (dla budynków 
służących wyłącznie produkcji rolniczej 
położonych na gruntach niestanowiących 
gospodarstw rolnych). Stawki na 2020 rok 
uległy zwiększeniu, co dotyczy również 
stawek związanych z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, które pozostawały 
niezmienne przez osiem poprzednich lat. 
Odmiennie określono stawki podatku dla 
budynków pozostałych - gdzie zmniejszo-
no stawkę z 6 zł od 1 m² do 5,50 zł od 1 
m² powierzchni użytkowej, jednocześnie 
zwiększając wyodrębnioną stawkę bu-

dynków pozostałych gospodarczych słu-
żących wyłącznie działalności rolniczej 
- którą zwiększono z 2,75 zł od 1 m2 do 
3,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
co było konsekwencją dążenia do ujed-
nolicenia stawki dla budynków pozosta-
łych. Przyjęte stawki pozwolą zachować 
stabilność finansową Gminy Boguchwała. 
Przyjęta została także średnia ceny sku-
pu żyta, która jest podstawą obliczania 
podatku rolnego na obszarze Gminy Bo-
guchwała w 2020 roku. Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego ogłosił średnią 
cenę skupu żyta na poziomie 58,46 za 1dt. 
Cena przyjęta przez Radę Miejską to 56 zł 
za 1dt.

Rada przyjęła także, w związku ze 
zmianą ustawy, nowy regulamin utrzyma-
nia czystości i  porządku na terenie Gmi-
ny Boguchwała oraz ustalenia opłat, wzo-
ru deklaracji i zakresu świadczenia usług 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Czynniki zewnętrzne, 
m.in. wzrost cen odbioru odpadów przez 
instalacje, spowodowały, iż Rada Miejska 
na kolejnej sesji, przyjęła nowe stawki 
zapewniające funkcjonowanie gminne-
go systemu (szczegóły dotyczące nowych 
zasad gospodarowanie odpadami w dal-
szej części numeru). Biorąc pod uwagę 
opinie Kuratora Oświaty oraz dane demo-
graficzne Rada podjęła również uchwałę 
o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu. 
Ważnym punktem sesji było przyjęcie 
„Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała 
na lata 2019-2023”, dokumentu w oparciu, 
o który samorząd będzie starał się realizo-
wać obowiązek prowadzenia polityki roz-
woju lokalnego. Dokument zawiera wizję, 
misje, cele strategiczne i operacyjne oraz 
otwarty katalog kierunków i działań.

Podczas XV sesji Rada Miejska uchwa-
liła budżet na 2020 rok. Dochody gminy 
zostały ustalone na poziomie 109 mln zł, 
przy wydatkach wynoszących 113 mln zł. 
Wydatki inwestycyjne w przyszłym roku 
wyniosą ponad 21,5 mln zł. Rada uchwa-
liła Gminny Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2020 rok oraz Gminny Program Wspiera-
nia Rodziny na lata 2020-2022. Przyjęte 
zostały także zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obsza-
rów miasta Boguchwała oraz przystąpie-
nia do sporządzenia zmian studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w Kielanówce i Ra-
cławówce. Radni zajęli także stanowisko 
w sprawie stwierdzenia ważności wybo-
rów Sołtysa w Lutoryżu. Nowo wybranym 
Sołtysem został Grzegorz Wojewoda.

UM

Od 1 stycznia 2020 r. zmiana systemu oraz opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Segregacja odpadów komunalnych obowiązkowa dla wszystkich

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady w sposób selektywny. Niesegregowanie odpadów 
wiąże się z opłatami według podwyższonej stawki w drodze decyzji administracyjnej. Podstawową, pierwszą weryfikację zadeklaro-
wanej segregacji śmieci będzie prowadzić firma odbierająca odpady komunalne w imieniu gminy.

Nowe stawki opłat i zmieniona metoda naliczania

Zgodnie z uchwałą nr XV.204.2019  Rady Miejskiej w Boguchwale zmieniona została metoda ustalenia opłaty od właścicieli nieru-
chomości oraz wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielkość gospo-
darstwa   

(ilość osób)

miesięczna opłata  
w przypadku posiadania kompo-

stownika

miesięczna opłata  
w przypadku  

nie posiadania kompostownika

miesięcznej opłata w przy-
padku niewypełniania obo-
wiązku selektywnego zbiera-

nia odpadów

1 osobowe 23 zł 24 zł 48 zł

2 osobowe 47 zł 48 zł 96 zł

3 osobowe 71 zł 72 zł 144 zł

4 osobowe 94 zł 95 zł 190 zł

5 osobowe 114 zł 115 zł 230 zł

6-8 osobowe 123 zł 125 zł 250 zł

od 9 osób 133 zł 135 zł 270 zł
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Dlaczego zapłacimy więcej?
Podstawową zasadą, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jest to, że system gospodarki odpadami 
komunalnych jest samofinansujący się, czyli wszelkie koszty muszą być pokryte z opłat wnoszonych przez ich wytwórców (miesz-
kańców, podmioty prawne). Główne czynniki mające wpływ na konieczność podwyższenia obecnie stawek za odbiór odpadów 
komunalnych w Gminie Boguchwała mają charakter zewnętrzny, niezależny od gminy:
•	 coroczny - bardzo wysoki - przyrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów, którą ustala Minister Środowiska (tzw. 

opłata marszałkowska),
•	 wzrost stawek odbioru odpadów przez instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, tłumaczony wyższymi kosztami opera-

tora, np. spalarnia PGE w Rzeszowie utrzymywała stawki w roku 2019 na poziomie ok. 300zł brutto/Mg, a w roku 2020 stawki 
zostały ustalone na kwotę blisko 735 zł brutto/Mg,

•	 wzrost kosztów pracowniczych firm obsługujących mieszkańców gminy wywołany m.in. podniesieniem minimalnych stawek 
wynagrodzeń,

•	 wzrost stawek odbioru w niektórych grupach odpadów (tj. budowlanych, wielkogabarytowych, zużytych opon), np. instalacja 
P.P.H.U. Zagroda w Strzyżowie za przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych podniosła ceny z ok. 300 zł brutto/Mg w 2018 
r. na kwotę ok. 550 zł brutto/Mg od początku roku 2019, a obecnie - od września br. cena wynosi blisko 800 zł brutto/Mg,

•	 dodatkowe obowiązki prawne nakładane na firmy obsługujące system gospodarki odpadami (monitorowanie przejazdów – 
GPS, obowiązek wyposażenia w monitoring i zabezpieczenia przeciwpożarowe miejsc magazynowania odpadów).

Ponadto, dodatkowe koszty generować będzie zmiana zasad zbiórki poprzez obowiązek wprowadzenia kolejnych pojemników / 
worków do selektywnego gromadzenia odpadów (bioodpady).

Konieczność złożenia nowych deklaracji od 1 stycznia 2020 roku
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Boguchwale uchwały nr XV.205.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości (zamieszkałych) znaj-
dujących się na terenie Gminy Boguchwała są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W związku z powyższym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji 
w terminie od 1 stycznia do 10 lutego 2020 roku.
W celu ułatwienia mieszkańcom złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uru-
chomione zostaną punkty, w których można będzie wypełnić i złożyć deklarację. UWAGA! W celu wypełnienia deklaracji przydatne 
będzie posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy).

Boguchwała Urząd Miejski, ul. Suszyckich 33, (sala widowiskowa)

11.01.2020 r.  
(sobota)

godz. 10:00-16:00

Kielanówka Ośrodek Kultury, Kielanówka 315

Lutoryż Ośrodek Kultury, Lutoryż 189a

Mogielnica Środowiskowy Dom Samopomocy, Mogielnica 461

Niechobrz Ośrodek Kultury, Niechobrz 278

Nosówka Ośrodek Kultury, Nosówka 129

18.01.2020 r. 

(sobota)

godz. 10:00-16:00

Racławówka Ośrodek Kultury, Racławówka 147

Wola Zgłobieńska Ośrodek Kultury, Wola Zgłobieńska 141

Zarzecze Ośrodek Kultury, Zarzecze 128

Zgłobień Ośrodek Kultury, Zgłobień 77

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. deklaracje można składać:
1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, w poniedziałki w godzinach  

07:30-17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:30,
2) pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała,
3) elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Druki deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale lub pobrać ze strony internetowej: 
www.bip.boguchwala.pl w zakładce: MOJA SPRAWA (FORMULARZE)  > Ochrona środowiska i przyrody.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami prosimy o kontakt z Referatem Ochrony 
Środowiska pod numerem telefonu 17 87 55 247 lub Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 17 87 55 200.
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W Boguchwale i Zarzeczu powstały nowe wiaty turystyczne
Gmina Boguchwała zakończyła realizację projektu "Promowa-

nie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiat turystyczno-re-
kreacyjnych w miejscowości Boguchwała i Zarzecze oraz utwo-
rzenie strony internetowej promującej obszar LGD" w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu wybudowano dwie wiaty turystyczno – re-
kreacyjne – na terenie przylegającym do Wisłoka w Boguchwale 
(okolice drewnianej kładki) oraz w Zarzeczu, na terenie stadio-
nu Płomyka Lutoryż. Wiaty zostały wyposażone w tablice infor-
mujące o walorach turystycznych obszaru wchodzącego w skład 
LGD "Trygon – Rozwój i innowacja". W ramach projektu zosta-
ła utworzona strona internetowa WWW.LGD-TURYSTYKA.
BOGUCHWALA.PL promująca lokalne walory całego obszaru 
Lokalnej Grupy Działania. Strona będzie informowała również 
o wydarzeniach odbywających się na terenie gmin Boguchwała,

Świlcza i Lubenia.Podsumowaniem realizacji projektu było zor-
ganizowanie biegu przełajowego doliną Wisłoka ze startem przy 
wiacie w Boguchwale, a metą przy wiacie w Zarzeczu.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 63 300,00 zł, z czego 
36 097,00 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Projekt „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budo-
wę wiat turystyczno-rekreacyjnych w miejscowości Boguchwa-
ła i Zarzecze oraz utworzenie strony internetowej promującej 
obszar LGD” realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UM

Tadeusz Kalandyk odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
 Radny Rady Miejskiej w Boguchwale Tadeusz Kalandyk został 

odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem 
Zasługi. Swoje odznaczenie odebrał z rąk wicewojewody podkar-
packiego Lucyny Podhalicz.

Tadeusz Kalandyk to długoletni Radny  Rady Gminy i Rady 
Miej-skiej w Boguchwale, społecznik działający w miejscowości 
Zgłobień i Gminie  Boguchwała. W swojej działalności pełnił 
funkcje człon-ka Komisji Rozwoju i Budżetu, Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Śro-dowiska oraz członka Zarządu Gminy. Włączał się w 
działalność Gminnego Komitetu Kanalizacji i Wiejskiego 
Komitetu Kanalizacji i Rozwoju. Był członkiem Rady Sołeckiej w 
Zgłobniu. W obecnej kadencji Rady Miejskiej pełni funkcję 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Aktywnie włącza się w działalność kulturalną i sportową, a także 
szereg innych inicjatyw społecznych m.in. jako członek Ochotni-
czej Straży Pożarnej, członek Rady Kultury w LOK „Wspólnota” w 
Zgłobniu, wspierał także Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Zgłobień.  

Składamy serdecznie gratulacje w związku z przyznanym odzna-
czeniem i dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz samorządu oraz 
mieszkańców Gminy Boguchwała, jednocześnie życząc wielu sił do 
dalszych działań społecznych. 

UM
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Park w Zgłobniu zostanie zrewitalizowany w ramach  
polsko-słowackiego projektu

Trwa realizacja projektu „Unikatowe parki historyczne - 
skarby pogranicza polsko-słowackiego” w ramach  Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie przez Gminę Bo-
guchwała oraz słowackie miasto Snina, które pełni rolę partnera 
wiodącego. 

Celem głównym projektu jest ochrona i zwiększenie wyko-
rzystywania dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez 
utworzenie szlaku zabytkowych parków pogranicza polsko-sło-
wackiego, co przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej 
i wykorzystania potencjału kulturowego oraz przyrodniczego 
pogranicza. W Sninie i Zgłobniu zostaną zrewitalizowane unika-
towe historyczne parki, które są obiektami zabytkowymi i stano-
wią bogactwo  przyrodnicze pogranicza. Oba parki łączy wspól-
na historia.

Podpisana została  umowa z wykonawcą w zakresie rewalo-
ryzacji parku podworskiego w Zgłobniu w formule zaprojektuj 
i wybuduj. Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń planowa-
ne jest w okresie od marca do października 2020 roku. 

Zakres rewaloryzacji części zabytkowego parku podworskie-
go w Zgłobniu obejmuje zagospodarowanie istniejących terenów 
zielonych poprzez nasadzenia zieleni, w tym wykonanie stano-
wisk ogrodu sensorycznego, wykonanie ogrodzenia, rozbudowę 

układu komunikacyjnego i ciągów pieszych, utworzenie alejek 
parkowych, wykonanie placu o nawierzchni mineralno - żywicz-
nej wokół istniejącego metalowego krzyża, budowę altany, wyko-
nanie instalacji oświetlenia terenu i monitoringu, rozmieszcze-
nie elementów małej architektury.

W trakcie projektu partnerzy zrealizują również działania nie-
inwestycyjne, które będą miały na celu promowanie obu regio-
nów i tworzenie nowych możliwości współpracy między dzieć-
mi, młodzieżą, artystami oraz osobami niepełnosprawnymi. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 r. i potrwa do kwiet-
nia 2021 r. Wartość projektu wynosi 667 255,03 €. 85 % tej kwo-
ty tj. 567 166,75 € stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość pro-
jektu dla Gminy Boguchwała wynosi 274 195,33 €, w tym dofi-
nansowanie EFRR to 233 066,01 €. 

UM

Dalszy rozwój komunikacji publicznej
Od początku grudnia mieszkańcy Gminy Boguchwała ko-

rzystają z komunikacji według nowych zasad. Na liniach MKS 
pojawiły się nowe autobusy oraz weekendowe kursy. Oprócz 
sobotnich, niedzielnych i świątecznych kursów linii MPK 45, 
56 i wybranych kursów linii MPK 3, wszystkie połączenia rze-
szowskiego przedsiębiorstwa zostały utrzymane i będą nadal 
funkcjonowały.

Związek Gmin PKS, do którego należy Gmina Boguchwała, 
realizuje projekt unijny „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrów-
noważonego transportu publicznego”. Do tej pory, w ramach 
projektu, zostały wykonane nowe chodniki, wiaty przystanko-
we, przebudowy dróg oraz remonty dwóch boguchwalskich 
dworców. Integralną częścią projektu był zakup nowego taboru 
autobusowego. Nowe autobusy pojawiły się już w listopadzie na 
liniach MKS.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest funkcjonowanie linii 
MKS. Wyłoniony w ramach przetargu ZG PKS operator będzie 
obsługiwał linie autobusowe w 9 gminach zrzeszonych w Związ-
ku, również w Gminie Boguchwała. Od 1 grudnia uległy zmianie 
sobotnio-niedzielne kursy linii MPK i MKS. W miejsce sobot-
nich, niedzielnych i świątecznych kursów linii MPK 45, 56 i wy-
branych kursów linii MPK 3, wprowadzone zostały kursy MKS. 
Nie uległy zmianie kursy MPK w dni powszednie z wyjątkiem 
kursów nocnych linii nr 3 i 56. Kurs nocny z Rzeszowa do Zarze-
cza przez Lutoryż został zastąpiony kursami MKS. Rozkłady linii 

MPK 28 z Racławówki oraz MPK 34 i 35 z Kielanówki pozostały 
bez zmian.

Dodatkowo od 16 grudnia funkcjonuje nowe połączenie MKS 
210 z Czudca przez Niechobrz do Rzeszowa. Na przełomie stycz-
nia i lutego 2020 roku planowane jest uruchomienie kolejnych 2 
nowych linii przebiegających przez Wolę Zgłobieńską, Zgłobień 
i Nosówkę do ul. Dębickiej i Krakowskiej w Rzeszowie. Wkrótce 
uruchomione zostaną kolejne linie na trasie Pstrągowa, Czudec, 
Boguchwała, Rzeszów. Ponadto trwają rozmowy nad wdroże-
niem ułatwień dla pasażerów – wprowadzeniem zintegrowanego 
biletu na liniach MKS i MPK oraz optymalizacją siatki połączeń.

UM
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Wizyta przedstawicieli ukraińskiego Rozwadowa
Początkiem grudnia Urząd Miejski w Boguchwale odwie-

dziła delegacja z Gminy Rozwadów na Ukrainie. Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Rozwadów Roman Sidor omówili kierunki współpracy obu 
samorządów. Porozumienie o partnerstwie umożliwi realizację 
wspólnych projektów ze środków unijnych, między innymi Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Rozwadów liczy ponad 3,5 tys. mieszkańców i należy do re-
jonu mikołajewskiego w obwodzie lwowskim, na lewym brzegu 
rzeki Dniestr. Pierwsza wzmianka o Rozwadowie została odno-
towana w 1467 r. W 1498 r. został zaatakowany przez hordę ta-
tarską i spalony. Przez długi czas należał do magnackiej rodziny 
Tarłów, herbu topór. W 1571 r. Jadwiga Tarłówna przekazał wieś 
Jerzemu Mniszechowi i córce. Z powodu częstych najazdów ta-
tarskich król Polski zlecił budowę twierdzy w pobliżu ówczesnej 
wsi. Fortyfikacje wzniósł polski hetman Stanisław Żółkiewski. 
Wzmianka o zamku pojawia się po raz pierwszy w dokumen-
tach w 1619 r. ukończeniu twierdzy pojawia się w dokumentach 
z 1620 r.

Jeśli chodzi o nazwę gminy, istnieje kilka wersji jej pocho-
dzenia. Jedna z nich mówi, iż Rozwadów wziął swoją nazwę od 

starożytnego, rosyjskiego słowa „walka”. Według innej legendy 
nazwa wzięła się od ukraińskiego słowa rozmieszczać, gdy het-
man zaporoski Bohdan Chmielnicki rozmieszczał swoją armię 
w różnych kierunkach na terytorium wsi. Rozwadów mógł wziąć 
swoją nazwę także na cześć jego pierwszego mieszkańca imie-
niem Rozvad.

UM

Niechobrz piękną wsią Podkarpacia
W ramach XIII międzynarodowych targów produktów i żyw-

ności wysokiej jakości Ekogala 2019 odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2019”, którego celem było 
nagrodzenie piękna krajobrazu podkarpackich wsi, aktywności 
mieszkańców i ich dbałości o swoje małe ojczyzny. W tegorocz-
nej edycji konkursu 5 miejsce zdobył Niechobrz. Dyplom oraz 
gratulacje odebrała Zastępca Burmistrza Boguchwały Justy-
na Placha-Adamska oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Boguchwale Tadeusz Rak i Sołtys Niechobrza Marian Kawa. 

Komisja konkursowa oceniała dbałość o zachowanie ładu 
przestrzennego i architektonicznego wsi, estetykę krajobrazu 
wiejskiego (stan budynków, wygląd posesji prywatnych) oraz 
rozwój społeczno-gospodarczy wsi (działające stowarzyszenia, 
cykliczne imprezy, dbałość o kulturę i tradycję). Konkurs or-
ganizowany był przez samorząd województwa podkarpackiego 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020.

źródło: www.podkarpackie.pl, fot. Podkarpackie-  
serwis samorządu województwa 

Prace renowacyjne przy zabytkowym kościele w Boguchwale
Od października do listopada 2019 r. 

realizowane było zadanie „Rewaloryzacja 
zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Boguchwale z XVIII wieku”. Prace 
obejmowały wykonanie izolacji pionowej 
wraz z rekonstrukcją opaski wokół budynku 
oraz konserwację stolarki okiennej. Celem 
realizacji zadania była ochrona zabytkowe-
go kościoła przed postępującą degradacją, 
co przyczyni się do zwiększenia dostępności 
obiektu, stanowiącego dobro kultury. War-
tość zadania wyniosła 122 444 zł. W ramach 
dofinansowania ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozy-
skano dotację w wysokości 110 000 zł. Po-
została kwota pochodziła z funduszy bo-
guchwalskiej parafii. 

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika wzniesiono staraniem ks. 

Teodora Konstantego Lubomirskiego, jako 
jeden z elementów reprezentacyjnego ze-
społu pałacowego. Jego konsekracji w 1729 
r. dokonał biskup przemyski Andrzej Pruski. 
Trwają starania mające na celu pozyskanie 
kolejnych funduszy na renowację zabytko-
wego kościoła w Boguchwale, która pozwoli 
przywrócić jego stan z czasów świetności. 

UM
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2 grudnia 2019 r. asp. sztab. Grzegorz Oliwa odebrał z rąk 
Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie podinsp. 
Wacława Sudoła nominację na Komendanta Komisariatu Poli-
cji w Boguchwale. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych gmin, nad którymi pieczę sprawuje bo-
guchwalska jednostka. Gratulacje złożyli Sekretarz Gminy Bo-
guchwała Krzysztof Lassota oraz Wójt Gminy Lubenia Adam 
Skoczylas

Aspirant sztabowy Grzegorz Oliwa ma 44 lata. Służbę w Po-
licji pełni od 1997 r., a rozpoczął ją w Oddziale Prewencji KWP 
Rzeszów. Później pracował w Wydziale Ruchu Drogowego 
KMP Rzeszów, a następnie w Rewirze Dzielnicowych w Lubeni. 

Od 2007 r. nieprzerwanie pełni służbę w KP Boguchwała. 
Początkowo na stanowisku dzielnicowego, później detektywa, 
a od 2013 r. Kierownika Ogniwa Kryminalnego. 1 września 
2019 r. Komendant Miejski Policji w Rzeszowie powierzył mu 
obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Boguchwale, a 1 
grudnia 2019 r. awansował na to stanowisko. 

Nowy komendant boguchwalskiej jednostki w codziennej 
służbie ceni uczciwość i zaangażowanie w dążeniu do zakłada-
nych celów. Zamierza kłaść nacisk między innymi na zwiększe-
nie wykrywalności w zakresie przestępczości kryminalnej oraz 
pracę dzielnicowych w terenie, w szczególności na ich stały 
kontakt z mieszkańcami naszej gminy. 

UM

Grzegorz Oliwa nowym  
Komendantem Komisariatu  

Policji w Boguchwale

Komunikat dotyczący leków na cukrzycę
W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia met-

forminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciw-
ko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Mi-
nister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie 
z udziałem:

• Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;

• Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
• Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
• Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
• Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
• konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, 

prof. Jacka Różańskiego; 
• konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława 

Kaźmierczaka; 
• konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. An-

drzeja Lewińskiego;
• konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysz-

tofa Strojka;
• konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

prof. Krzysztofa Czajkowskiego.
W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować 

z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku 
uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach wy-
stępujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Far-
maceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. 
Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana 
w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów 
przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej 
współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym 
niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjal-
nie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do 
Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytycz-
ne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprze-
stania ich przyjmowania.

Źródło i foto: Ministerstwo Zdrowia
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Zebrano ponad 1800 kg żywności  
dla potrzebujących

W dniach  29 i 30 listopada młodzież 
z czterech szkół z terenu Gminy Bo-
guchwała zaangażowała się w pomoc 
w ramach akcji "Świątecznej Zbiór-
ce Żywności". Uczniowie wytrwale 
i z uśmiechami na twarzach kwestowali 
na rzecz osób samotnych i niepełno-
sprawnych.

W ramach współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej im. gen. 
Stanisława Maczka w Boguchwale, Szko-
ły Podstawowej im. ks. Czesława Przy-
stasia w Lutoryżu, Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły 
w Niechobrzu oraz Szkoły Podstawo-

wej im. Wincentego Witosa w Nosówce 
w wybranych sklepach na terenie gminy 
rozdawała ulotki i zachęcała do udziału 
w akcji oraz zbierała produkty do ko-
szy wystawionych w sklepach. Ucznio-
wie kwestowali w sklepach Biedronka 
(Boguchwała), Stokrotka (Boguchwała, 
Niechobrz), Delikatesy GS (Boguchwa-
ła, Lutoryż, Niechobrz), Marmax (Lu-
toryż), Premium (Nosówka). Wolonta-
riuszom udało się zebrać ponad 1800 
kg produktów dla osób potrzebujących 
z terenu gminy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguchwale uprzejmie dziękuje za 
postawę godną naśladowania w kształ-

towaniu otaczającej rzeczywistości oraz 
zmieniania świata na lepsze, dzięki Pań-
stwa udziałowi w "Świątecznej Zbiór-
ce Żywności". Państwa zaangażowanie 
i gotowość niesienia bezinteresownej 
pomocy zasługują na najwyższe uzna-
nie. To dowód, że razem możemy wię-
cej. Dziękujemy!

Źródło: MOPS Boguchwała 
Foto: SP Boguchwała, 

SP Nosówka, 
SP Lutoryż, 

SP nr 1 Niechobrz

VI Konferencja  
SHOW BIZNES NIE JEST NAM OBCY

4 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale odbyła 
się VI Konferencja SHOW BIZNES NIE JEST NAM OBCY, w ra-
mach realizowanego przez Fundację Podaruj Miłość projektu pt. 
"Sztuka wyrażona w muzyce promocją osób niepełnosprawnych" 
finansowanego ze środków ROPS Rzeszów. Na konferencji zapre-
zentowano wydaną przez Fundację płytę z utworami nagranymi 
przez osoby z niepełnosprawnościami - uczestników projektu.
Podczas prelekcji poruszono wiele tematów związanych z osoba-

mi niepełnosprawnymi. Głos zabrali m.in. Zastępca Burmistrza
Boguchwały Justyna Placha-Adamska, Zastępca Dyrektora
ROPS Rzeszów Monika Bernat, a także przedstawiciele Fundacji. 
Spotkanie było także okazją do uhonorowania - symboliczną sta-
tuetką "Anioła" - osób, które wspierają Fundację i realizują dzia-
łania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło i foto: 
Fundacja Podaruj Miłość 



11 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KRONIKA

11

38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Burmistrz 

Boguchwały Wiesław Kąkol oraz Zastępca Burmistrza Justyna 
Placha-Adamska w imieniu samorządu złożyli wiązankę pod Po-
mnikiem Grunwaldu w Boguchwale, upamiętniając ofiary tra-
gicznych, grudniowych wydarzeń.

Stan wojenny to stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 
1981 roku, niezgodnie z Konstytucją PRL. Rada Państwa podjęła 
niejednogłośnie uchwałę 12 grudnia 1981 roku na polecenie Woj-
skowej Rady Ocalenia Narodowego, pozakonstytucyjnego tym-
czasowego organu władzy. Sejm PRL poparł stan rzeczy uchwałą 
z dnia 25 stycznia 1982 roku.

Solidarność spodziewała się rozwiązań siłowych ze strony 
rządu. I jako środek oporu, gdyby do tego doszło, zalecała straj-
ki. Władze tego się obawiały, więc stan wojenny zdecydowano się 
wprowadzić w dzień wolny od pracy. 13 grudnia wypadał w nie-

dzielę. Już w nocy z 12 na 13 grudnia przestały działać radio i te-
lewizja. Od rana puszczano przemówienie gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego, który obwieścił wprowadzenie stanu wojennego.

Choć formalnie stan wojenny trwał dwa lata, to decyzja o jego 
wprowadzeniu na wiele lat odcisnęła się na losach Polski i Polaków. 
Stan wojenny to przede  wszystkim śmierć ponad stu ofiar i dramat 
ich rodzin. Największą zbrodnią tamtego okresu była pacyfikacji 
kopalni "Wujek", podczas której życie straciło 9 górników, a kil-
kudziesięciu zostało rannych. W wyniku tłumienia manifestacji 
i demonstracji w stanie wojennym życie straciło kilkadziesiąt osób. 
Inni zginęli w wyniku pobić na komisariatach czy w skrytobójczych 
morderstwach służby bezpieczeństwa. Tysiące Polaków poddano re-
presjom i szykanom. Liczba osób poszkodowanych w wyniku stanu 
wojennego nie została wciąż dokładanie oszacowana. 

UM, źródło: www.solidarnosc.org.pl

Wspomnienie ks. Stanisława Rejmana

2 stycznia 2020 roku przypada 10. 
rocznica śmierci księdza kanonika Stani-
sława Rejmana, który w latach 1962-1999 
był proboszczem parafii w Zabierzowie.

Ks. Stanisław Rejman urodził się 27 
kwietnia 1924 roku w Krzemienicy koło 
Łańcuta. W 1951 r. zdał maturę w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rzeszowie i roz-
począł studia na Wyższym Seminarium 

Duchownym w Przemyślu. Święcenia ka-
płańskie przyjął 30 maja 1957 r. w Prze-
myślu z rąk biskupa Franciszka Bardy. 
Msza święta prymicyjna odbyła się trzy 
dni później w kościele parafialnym w jego 
rodzinnej Krzemienicy. 

Ks. Rejman początkowo pełnił posługę 
kapłańską jako wikariusz w parafii Bieli-
ny w latach 1957-1959. Później pracował 
również w miejscowości Zaleszany (1959-
1961) oraz w kościele na rzeszowskim 
Staromieściu (1961-1962). 2 października 
1962 r. został delegowany do pracy w pa-
rafii Zabierzów, najpierw jako pomocnik 

ks. Feliksa Pięty, a później proboszcz. Cie-
szył się dużym zaufaniem parafian, zarów-
no jako kapłan, jak i gospodarz. Nie był 
mu obcy trud pracy na roli, ponieważ sam 
go doświadczył prowadząc gospodarstwo 
plebańskie. 

Zaangażowanie księdza Rejmana przy-
czyniło się do rozwoju parafii w Zabierzo-
wie. Jego starania sprawiły, że w 1983 r. 
w Kielanówce powstała kaplica dojazdo-
wa pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Kapłan 
uczestniczył w wielu ważnych dla miesz-
kańców uroczystościach, prowadził lekcje 
katechezy. Funkcję proboszcza sprawował 
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Życzenia dla 100-latki
Do grona stulatków dołączyła kolejna mieszkanka naszej 

gminy. Setne urodziny świętowała Pani Stefania Opalińska ze 
Zgłobnia. Z tej okazji Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz 
samorządowych - Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota i Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Byjoś, którzy przeka-
zali serdeczne życzenia, pamiątkowy dyplom oraz upominki.  

Pani Stefania wychowała 5 dzieci i doczekała się 14 wnuków, 24 
prawnuków i 6 praprawnuków.

Z okazji pięknego jubileuszu 100 lat życia, życzymy Pani Stefa-
nii dalszego dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

UM

Betlejemskie Światło Pokoju w Boguchwale
Betlejemskie Światło Pokoju każdego roku wędruje z Groty 

Narodzenia w Betlejem do Austrii, skąd przekazywane jest przez 
skautów do innych krajów. Światełko trafiło również do Polski, 
a 17 grudnia dotarło także do Urzędu Miejskiego w Boguchwale 
za sprawą I Gromady Zuchowej "Jagódki", działającej przy Szko-
le Podstawowej w Boguchwale. Młodych skautów przyjął Bur-
mistrz Boguchwały Wiesław Kąkol.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy 
w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych 
działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę "Światło w ciem-
ności" i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję 
(ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF 
odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośred-
nictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekume-
niczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany 
mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych 
z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Świa-
tło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło 
od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprze-
miennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw 
betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło da-
lej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do 
Niemiec, a także na północ - do Szwecji.

źródło: ZHP, fot. UM

do sierpnia 1999 r., a wówczas jego obo-
wiązki przejął ks. Ryszard Kołodziej. Ks. 
Rejman pozostał w Zabierzowie i poma-
gał w funkcjonowaniu parafii.  Później 
jego stan zdrowia znacznie się pogorszył 
i kapłan przebywał w domu dla księży 
seniorów w Rzeszowie. Ks. Stanisław Rej-
man zmarł 2 stycznia 2010 r. i został po-
chowany w rodzinnej Krzemienicy. 

Parafianie z Zabierzowa początkiem 
stycznia 2020 r. uczczą pamięć zasłużo-
nego kapłana. 3 stycznia o godz. 11:00 
w Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Racławówce odbędzie się 
uroczysta akademia poświęcona wspo-
mnieniu ks. Stanisława Rejmana, na któ-
rą organizatorzy zapraszają wszystkich 
mieszkańców. 5 stycznia w kościele w Za-

bierzowie o godzinie 11:00 zostanie od-
prawiona msza święta w jego intencji. 

źródło i foto: rodzina Bednarskich, 
rodzina ks. Stanisława Rejmana, Celina 

Pondo, OSP Racławówka, parafianie 
z Racławówki
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II Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "Let's sing in English"
14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielni-

cy odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu Piosenki Anglo-
języcznej "Let's sing in english", skierowanego do utalentowanych 
muzycznie uczniów ze szkół podstawowych z klas IV-VIIII.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach, soliści 
oraz duety. Wzięli w nim udział uczniowie z ośmiu szkół z tere-
nu Gminy, a jego celem było propagowanie nauki języków obcych 
poprzez piosenkę oraz motywowanie do nauki języka angielskiego 
w ciekawy i przyjemny sposób.

Laureatami konkursu zostali:
Soliści:

• I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 20 go-
dzin nauki języka obcego o wartości 300 zł otrzymała Wiktoria 
Rak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu

• II miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 18 godzin na-
uki języka obcego o wartości 270 zł otrzymała Ewa Gałusza ze 
Szkoły Podstawowej w Racławówce

• III miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 16 godzin 
nauki języka obcego o wartości 240 zł otrzymał Michał Zubrzycki 
ze Szkoły Podstawowej w Kielanówce

Duety:
• I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 20 go-

dzin nauki języka obcego o wartości 300 zł otrzymały Patrycja 
Pączek i Milena Baran ze Szkoły Podstawowej w Lutoryżu

• II miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 18 godzin 
nauki języka obcego o wartości 270 zł otrzymały Eliza Grzebyk 
i Natalia Konkol ze Szkoły Podstawowej w Racławówce

• III miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 16 godzin 
nauki języka obcego o wartości 240 zł otrzymały Marta Zacios 
i Olivia Kowal ze Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
Wszyscy laureaci otrzymali dodatkowo upominki w postaci gier 

i powerbanków.
Ponadto udział w konkursie wzięli: Szymon Fałat – SP Mogiel-

nica, Aleksandra Dykiel – SP Boguchwała, Oliwer Pizło – SP Zgło-
bień, Weronika Pawełek – SP Nosówka oraz Anna Fąfara i Aleksan-
dra Stach – SP Kielanówka.

Laureatom serdecznie gratulujemy, a słowa podziękowania kie-
rujemy do wszystkich uczestników, opiekunów oraz głównego 
sponsora konkursu – Centrum Edukacyjnego Promar w Rzeszowie 
- podkreślają organizatorzy.

źródło i fot. SP Mogielnica

Podsumowanie akcji "Pomóżmy zwierzakom" w Przedszkolu  
Publicznym w Boguchwale

Przedszkole Publiczne w Boguchwale już od kilku lat współ-
pracuje z Przytuliskiem "Cztery Łapy". Od samego początku akcji 
charytatywnej towarzyszy hasło "Pomóżmy zwierzakom", które 
mobilizuje przedszkolaków do niesienia pomocy potrzebującym 
zwierzętom. Cyklicznie, jesienią dzieci przynoszą do przedszkola 
karmę oraz inne akcesoria potrzebne zwierzętom, które przeka-
zywane są do przytuliska "Cztery Łapy" w Boguchwale. W tym 
roku akcja trwała od 12 do 22 listopada, a koordynatorkami 
zbiórki były nauczycielki: Elżbieta Dudek i Agnieszka Błażej. Ak-
cja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zebrano 263 kg karmy 
dla zwierząt, która w całości została przekazana do przytuliska.

28 listopada w przedszkolu odbyło się uroczyste podsumowa-
nie akcji "Pomóżmy zwierzakom", na które została zaproszona 

doktor weterynarii Justyna Wojtyna-Stawarz, sprawująca opiekę 
medyczną w przytulisku. Podczas tego spotkania Pszczółki z gru-
py IV od opieką wychowawczyni Elżbiety Dudek zaprezentowały 
się w przedstawieniu pt. "Deszczowa przygoda".

Widząc entuzjazm i zaangażowanie przedszkolaków w zbiórkę 
można przypuszczać, że akcja z roku na rok coraz bardziej spełnia 
swoją rolę wychowawczą jak również przynosi wiele radości - pod-
kreślają organizatorzy akcji.

Z pewnością te dobre nawyki zdobyte przez nasze dzieci 
w przedszkolu zaowocują odpowiednią postawą wobec zwierząt 
w życiu dorosłym.

źródło i fot. Elżbieta Dudek, Przedszkole Publiczne  
w Boguchwale



14

EDUKACJA

 WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE14

Uczniowie z Woli Zgłobieńskiej na warsztatach w Niemczech
W dniach 8-14 grudnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej w Woli Zgłobieńskiej przebywali w Leibniz-Gymnasium 
w niemieckiej miejscowości St. Ingbert. Podczas pięciu dni do-
skonalili swój warsztat teatralny. Wyjazd był częścią projektu  
„Kulturalnie znaczy fajnie-teatr inspirowany Europą”, realizowa-
nego w  Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej od września 
2019 r. do marca 2020 r. 

Jest to zadanie z programu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współ-
praca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności po-
nadnarodowej.

Już w pierwszym dniu pobytu uczniowie rozpoczęli lekcje 
i zajęcia w niemieckiej szkole. Dzięki uprzejmości i otwartości 
tamtejszej kadry nauczycielskiej oraz rówieśników dzieci mogły 
czuć się swobodnie.  Podczas warsztatów teatralnych pod okiem 
Kathariny Schmuck, uczniowie samodzielnie wybierali przedsta-
wienie, a później uczyli się odgrywania ról, ruchu scenicznego, 
dobierania odpowiedniej mimiki, oddawania stanów emocjonal-
nych poszczególnych postaci. W ramach podsumowania ucznio-
wie obu szkół wystawili przygotowane wspólnie przedstawienie 
pt. „Konferencja zwierząt”.

Pobyt w Niemczech był nie tylko okazją do nauki i pracy, ale 
stał się również przestrzenią do wymiany międzykulturowej. 
Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję spotkać się z Burmistrzem 
St. Ingbert, który opowiedział historię miasta. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej Jan Fularz przedstawił in-
formacje o funkcjonowaniu placówki oraz o regionie, z którego 
przyjechała polska delegacja. 

Uczestnicy spotkali się również ze starostą tamtejszego powia-
tu, który odpowiada za kontakty niemiecko-polskie w Saarlan-
dzie.  Starosta podkreślił, że podtrzymywanie relacji między obo-
ma krajami jest bardzo ważne, zwłaszcza ze względu na wspólną 
przeszłość, która nie zawsze układała się pokojowo. W swoim 
przemówieniu podkreślał wagę tworzenia jedności w całej Euro-
pie i współpracy między wszystkimi krajami. Wyraził także na-
dzieję na współpracę ze szkołą w Woli Zgłobieńskiej i regionem, 
w którym szkoła się znajduje.

Wszyscy uczniowie, opiekunowie i spotkani goście zostali 
obdarowani symbolicznymi upominkami ufundowanymi przez 
Gminę Boguchwała oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

źródło i fot. SP Wola Zgłobieńska 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień  
w Szkole Podstawowej w Nosówce 

21 listopada w Szkole Podstawowej w Nosówce obchodzono 
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, aby podkreślić, że dla 
każdego człowieka ważna jest potrzeba szacunku, serdeczności, 
uśmiechu i mówienia dobrych słów. W szkole było zielono-żółto 
oraz radośnie, a to za sprawą uczniów i nauczycieli, którzy ubrali 
się w te właśnie kolory, aby podkreślić wyjątkowość Dnia Życz-
liwości.

W holu na pierwszym piętrze, stanęło Drzewko Życzliwości, 
gdzie na przygotowanych kolorowych listkach każdy mógł napi-
sać coś miłego, swoje dobre, pozytywne życzenia i myśli. Chęt-
nych do zawieszenia listków nie brakowało.

Na szkolnej gazetce pojawiły się Ordery Życzliwości wyko-
nane przez uczniów z klas II i III pod kierunkiem nauczycielki 
Agnieszki Bijoś.

W klasach, podczas zajęć wybierano najżyczliwszych uczniów. 
W klasowych plebiscytach życzliwości najwięcej głosów koleża-
nek i kolegów otrzymali: Kl. I – Nadia Cieśla i Maciej Zacios, Kl. 
II – Karim Bouazis, Kl. III – Lena Hodyr, Kl. IV – Jakub Stacho-
wicz, Kl. V – Wiktoria Pastuła, Kl.VI – Kamila Baran, Kl. VII – 
Wiktoria Wiech, Kl. VIII – Oskar Tereszkiewicz.

Najżyczliwszą Uczennicą w Szkole została Nadia Tobiasz 
z klasy V. Wszyscy uczniowie zebrani na korytarzu otrzymali 
słodkości ufundowane przez Dyrektor Szkoły Bożenę Łyszczek 
i przekazali sobie nawzajem gesty serdeczności oraz życzliwości.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały nauczycielki: Agniesz-
ka Bijoś, Anna Kulas, Marta Górnecka, Bożena Łyszczek. Orga-
nizatorzy akcji pragną zachęcić do bycia miłym i serdecznym 
codziennie, a nie tylko w takim dniu.

źródło i fot. SP Nosówka  
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Delegacja SP w Boguchwale na koncercie  
"ODYSSEA: An Epic Cantata" 

20 listopada na zaproszenie Ambasadora Belgii Luca Jacob-
sa i jego małżonki Anne Jacobs-Blontrock delegacja nauczycie-
li Szkoły Podstawowej w Boguchwale w osobach Pani Moniki 
Mlaś-Bieniasz i Pani Agaty Drogoń-Mul wraz z dyrektorem 
Bartłomiejem Wiszem uczestniczyła w wyjątkowym koncercie. 
Wydarzenie zatytułowane "ODYSSEA: An Epic Cantata" z oka-
zji 75. rocznicy wyzwolenia Belgii, w hołdzie Wyzwolicielom z 1 
Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka miało miejsce 
w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

"ODYSSEA: An Epic Cantata" to najnowsze dzieło belgijskie-
go kompozytora Henri’ego Seroki, syna weterana walczącego 
w Dywizji gen. Maczka. Koncert przygotował Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą wybitnego 
kompozytora. 

Dla delegacji z Boguchwały udział w koncercie był także oka-
zją do osobistego spotkania z Ambasadorem Jacobsem i Jego 
Małżonką. Rozmawiano o działaniach podejmowanych obecnie 
przez boguchwalską szkołę, której patronem jest gen. Maczek, 
w celu promowania wśród wychowanków szlachetnych postaw 
i odwagi jaką reprezentowali żołnierze 1 Dywizji i ich Dowódca. 
W trakcie spotkania przekazano Panu Ambasadorowi listy in-
tencyjne do szkół belgijskich, którym bliska jest postać genera-
ła Stanisława Maczka oraz żołnierski szlak polskich bohaterów, 
w celu nawiązania w przyszłości wzajemnej współpracy. 

Jak powiedział Luc Jacobs: Utwór "Odyssea An Epic Cantata" 

przywołuje historię Odyseusza, a jego epicka podróż jest dosko-
nałą metaforą bohaterskich zmagań i trudów wędrówki generała 
Maczka oraz jego żołnierzy w czasie II wojny światowej i po jej 
zakończeniu. 

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania nauczyciele wraz z dy-
rektorem składają podziękowania Pani Anecie Trzcianko-Uhres 
Assistant Political Section z ambasady belgijskiej w Warszawie. 

źródło i fot. SP Boguchwała  

Finały Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce
15 listopada w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 

rozegrany został Finał Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w koszykówce dziewcząt. Gospodynie rywalizowały z drużyną 
ze Szkoły Podstawowej w Racławówce. Na parkiecie sali gimna-
stycznej emocje sięgały zenitu, poziom gry był bardzo wyrówna-
ny. Lepsza okazała się drużyna z Woli Zgłobieńskiej, która osta-
tecznie wygrała finałowy mecz, awansując tym samym do Finału 
Powiatowego.

Drużyna z Woli Zgłobieńskiej wystąpiła w składzie: Natalia 
Baran, Nikola Lelek, Oliwia Nowak, Oliwia Szeliga, Julia Worek, 
Karina Ziobro, Sylwia Franczyk, Julia Kicińska, Karolina Król, 
Zuzanna Szeliga, Julia Wójcik.

Dzień wcześniej w Szkole Podstawowej w Boguchwale odbył 
się finał w koszykówce chłopców. Do turnieju awansowały szkoły, 

które wygrały eliminacje w swoich grupach. Na sali gimnastycz-
nej w Boguchwale rywalizowały ze sobą drużyny z Woli Zgło-
bieńskiej, Nosówki i Boguchwały. Mecze każdy z każdym stały 
na bardzo wysokim i zaciętym poziomie. Wygrywając wszystkie 
swoje mecze chłopcy z Boguchwały zajęli ostatecznie pierwsze 
miejsce i awansowali do Finału Powiatowego.

Drużyna z Boguchwały wystąpiła w składzie: Jakub Skoczylas, 
Michał Rzepka, Hubert Rojek, Kamil Panek, Radosław Wanat, 
Szymon Król, Maksymilian Gola, Adrian Mikuła, Mateusz Siko-
ra, Aleksander Lew, Bartosz Kornecki. Opiekunem drużyny był 
Mariusz Miąsik.

źródło i fot. SP Boguchwała, SP Wola Zgłobieńska 
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Ranking Bibliotek 2019 - sukces Biblioteki w Boguchwale

Końcem listopada pojawiły się wyniki 
Rankingu Bibliotek 2019. Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Boguchwale zajęła 2. miejsce 
w województwie podkarpackim, natomiast 
17. w całej Polsce. W stosunku do ubiegłe-
go roku jest to awans (w 2018 GBP zajęła 
3 miejsce w województwie podkarpackim 
oraz 29 w całej w Polsce).

W tegorocznym rankingu wzięło udział 
760 bibliotek. Ocenie poddano m.in. po-
wierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu 
na ilość mieszkańców, zatrudnienie, liczbę 
godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgo-
zbioru w przeliczeniu na ilość mieszkańców, 
wielkość księgozbioru nowego, dostępność 
prasy i nowych mediów oraz udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych. Punkty można 
było uzyskać także za działające przy biblio-
tece kółka czytelnicze, artystyczne czy lite-
rackie.

Tegoroczny sukces biblioteki w Bo-
guchwale to zasługa Dyrektora oraz Pracow-

ników, ich zaangażowanie, wiedza i umiejęt-
ności doprowadziły bibliotekę na wysoką 
pozycję w rankingu. Wysokie miejsce w ran-
kingu to prestiż dla naszej instytucji kultu-
ry ale i dla samorządu Gminy Boguchwała, 
bowiem nie każda gmina może pochwalić 
się tak prężnie działającą biblioteką i pełną 
siecią placówek bibliotecznych.

W GBP w Boguchwale oraz jej filiach 
obecnie zatrudnionych jest łącznie 11 osób 
(dyrektor, księgowa, 8 bibliotekarek oraz 
pracownik administracyjny). Tym skrom-
nym składem osobowym biblioteka orga-
nizuje kilkaset wydarzeń rocznie, prowa-
dzi działalność wydawniczą, jest dostępna 
w mediach społecznościowych, jest cen-
trum informacyjnym gminy Boguchwała. 
W ramach szerokiej działalności pracow-
nicy biblioteki pomagają napisać CV, uczą 
korzystać z komputera i Internetu, dora-
dzają w wyborze literatury, w tak zwanym 
międzyczasie piszą teksty na FB, organizują 
wydarzenia i konkursy, tworzą plakaty, za-
proszenia, montują wystawy, ustalają termi-
ny spotkań autorskich. To właśnie Pracow-
nicy Biblioteki w Boguchwale dbają aby była 
miejscem spotkań, rozwijania pasji, miej-
scem, w którym czujesz, że jesteś u siebie.

Dziękujemy naszym wiernym fanom 
- Czytelnikom i Użytkownikom - za to, że 
nas odwiedzacie, za to, że czytacie i za to, że 
mamy Was w naszej bibliotece coraz więcej. 
Tegoroczne statystyki wystrzeliły w górę, 
o czym poinformujemy Was na początku 
2020 r.

Z czytelniczym pozdrowieniem
Damian Drąg - dyrektor

Elżbieta Śmieszek - księgowa

Bibliotekarki:
Irena Jakubiec
Aneta Świeca

Anna Grzebyk
Agnieszka Jajo

Paulina Piechowicz
Małgorzata Kuleszczyk

Urszula Knutel
Teresa Majer

Halina Jakubiec – pracownik  
administracyjny

źródło i foto: Gminna Biblioteka  
Publiczna w Boguchwale 

Zaduszki historyczne poświęcone pamięci pilota Jana Barana 

15 listopada z inicjatywy Gminnej Biblio-
teki Publicznej, filia w Lutoryżu odbyły się 
„Zaduszki historyczne” poświęcone pamięci 
pochodzącego z Lutoryża słynnego pilota 
Jana Barana.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, 
rodzina pilota, przedstawiciele lokalnej wła-
dzy, księża oraz mieszkańcy. Pośród wielu 
obecnych znalazły się osoby, o których śmia-
ło można powiedzieć, że tworzą historię 
Aeroklubu Rzeszowskiego: Zbigniew Stary-
szak, Wiesław Targoński, Marek Kachaniak, 
Władysław Boczkaj – jeden z najstarszych 
czynnych pilotów w Polsce oraz Waldemar 
Miszkurka – znany rzeszowski pilot, który 
zasłynął tym, że w 1997 roku okrążył świat 
samolotem An-2 o nazwie „Antek”.                                                                                     

Z osób obecnych należy też wymienić 
pozostałych sympatyków i osoby związane 
z Aeroklubem Rzeszowskim takich jak: dy-
rektor Andrzej Marszałek, szef wyszkolenia 
Zdzisław Nowak, pułkownik pilot Jerzy Soł-
tys – były dyrektor Aeroklubu, pilot Janusz 

Grabek – były prezes Aeroklubu, Grażyna 
Pieniądz - opiekunka Sali Tradycji w Aero-
klubie Rzeszowskim, znawczyni historii lot-
nictwa; Paweł Międlar i były pilot Andrzej 
Międlar – społeczni działacze Aeroklubu; 
pilot Witold Czarnik – zawodnik szybowco-
wy; Ewa Kotwica - dyrektor SP im. Kapitana 
Wacława Nycza w Soninie wraz z nauczy-
cielką Joanną Grzelińską, która kultywuje 
pamięć o patronie szkoły.

Po przywitaniu wszystkich obecnych 
przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, Damiana Drąga, głos zabrał Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, który podkre-
ślał związki mieszkańców gminy z podkar-
packim lotnictwem oraz podziękował orga-
nizatorom za przygotowanie spotkania.

Wspomnienia rozpoczęło dwóch pre-
legentów: Andrzej Marszałek - dyrektor 
Aeroklubu Rzeszowskiego oraz Szymon 
Jakubowski – autor książki „Skrzydła nad 
Wisłokiem”, poświęconej historii rzeszow-
skiego lotnictwa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem portu lotniczego w Jasionce. Szybko 
jednak dołączyło do nich dwóch kolejnych: 
Zbigniew Staryszak – wieloletni przyjaciel 
Jana Barana, który w latach 70. latał z nim 
jako nawigator i razem zdobywali medale 
oraz Marek Kachaniak – czołowy polski pi-
lot sportowy, wielokrotny Mistrz Polski oraz 
Mistrz Świata.

Padło wiele wspaniałych słów o pocho-
dzącym z Lutoryża pilocie. Marek Kacha-
niak, który korzystał z wiedzy i doświad-

czenia Mistrza jako młody adept sportów 
lotniczych, nazwał Jana Barana „prawdzi-
wym diamentem lotnictwa”. Nie sposób 
oddać słowami panującej atmosfery oraz 
emocji towarzyszących spotkaniu. Ogromne 
wzruszenie słychać było w głosie Kazimiery 
Sołtys, kiedy opowiadała o swoim starszym 
bracie Jasiu. Dopełnieniem wspomnień 
była wystawa biograficzna „Jan Baran 1947-
1984” przygotowana przez pracownika bi-
blioteki we współpracy z Kazimierą Sołtys 
oraz Zdzisławem Nowakiem, szefem wy-
szkolenia Aeroklubu Rzeszowskiego.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przybyli na „Zaduszki historycz-
ne” poświęcone pamięci Jana Barana oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania i przebiegu spotkania.

Okolicznościowa wystawa do obejrzenia 
w Ośrodku Kultury w godzinach pracy bi-
blioteki w Lutoryżu.

autor: Urszula Knutel
foto: GBP
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V Boguchwalski Jarmark Bożonarodzeniowy
W niedzielę 15 grudnia w Miejskim 

Centrum Kultury w Boguchwale odbył 
się Boguchwalski Jarmark Bożonarodze-
niowy. Na odwiedzających czekały stoiska 
z wędlinami, miodami, żywnością ekolo-
giczną, ciastami i wyrobami świąteczny-
mi, rękodziełem artystycznym oraz wiele 
innych. Produkty cieszyły się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. 

W ramach jarmarku odbyły się także 
warsztaty dla dzieci oraz występy arty-
styczne  zespołów z terenu gminy. Wszy-

scy mogli liczyć na spotkanie z Mikołajem. 
Imprezie towarzyszył radosny, świąteczny 
nastrój. 

Dziękujemy bardzo wszystkim wy-
stawcom, odwiedzającym i kupują-
cym. Podziękowania kierujemy również 
do artystów występujących na scenie:  
Zespołu Pieśni i Tańca Kompanija, Kapeli 
Ludowej Kmiecie oraz wspaniałego Nor-
berta Tomaki. Dziękujemy za przygoto-
wanie bezpłatnej degustacji potraw wigi-
lijnych Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała. Zapraszamy na ko-

lejne edycje jarmarków - podkreślają or-
ganizatorzy, Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale.

źródło: MCK, fot. UM

Gminne Spotkanie Wigilijne w Niechobrzu
15 grudnia w Ośrodku Kultury w Nie-

chobrzu odbyło się Gminne Spotkanie 
Wigilijne. Na scenie zaprezentowali się 
Kwartet Smyczkowy "Simple Quartet", 
Kapela i Zespół Kalina z Lutoryża oraz 
Chór Męski z Niechobrza. W repertuarze 
nie zabrakło tradycyjnych polskich kolęd 
i pastorałek.

Świąteczne życzenia złożyli Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Piotr Pustelny oraz 
Sołtys Niechobrza Marian Kawa. Wspól-
ną modlitwę poprowadził ks. Andrzej 
Sroka - proboszcz parafii w Niechobrzu. 
Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się  

opłatkiem oraz degustacji potraw wigilij-
nych. Organizatorem spotkania był Lokal-
ny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechob-
rzu oraz Stowarzyszenie Kobiet Kultura 
Razem z Tradycją.

UM
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Siedmiokrotny Mistrz Polski zagrał na IzoArenie 
4 grudnia na boguchwalskiej IzoArenie rozegrano mecz 1/8 

finału Totolotek Pucharu Polski. W roli gospodarza wystąpiła 
drużyna Stali Stalowa Wola, a jej przeciwnikiem był siedmio-
krotny Mistrz Polski Lech Poznań. Na boisku zaprezentowało się 
wielu piłkarzy występujących w rozgrywkach ekstraklasowych. 

Mecz zakończył się zwycięstwem „Kolejorza” 2:0, ale był bar-
dzo wyrównany i emocjonujący. Stal postawiła faworyzowanym 
rywalom trudne warunki i gdyby zagrała skuteczniej, sprawiłaby 
dużą niespodziankę. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył 
już w 2 minucie młodzieżowy reprezentant Polski Tymoteusz 
Puchacz, a wynik meczu ustalił w drugiej połowie Tomasz De-
jewski. Bohaterem Lecha został jednak holenderski bramkarz 
Mickey van der Hart, który wielokrotnie ratował swój zespół 

efektownymi, bramkarskimi paradami. Dzięki tej wygranej dru-
żyna z Poznania awansowała do ćwierćfinału rozgrywek zwa-
nych „pucharem tysiąca drużyn”. 

Występ zespołu z ekstraklasy nie był jedną atrakcją, która cze-
kała na kibiców na IzoArenie. Mecz z Boguchwały transmitowa-
ła stacja Polsat Sport. Spotkanie komentował znany duet dzien-
nikarzy Mateusz Borek i Roman Kołtoń. Boguchwalski obiekt 
odwiedzili także popularni YouTuberzy „Wąs & Koks”, którzy 
wizytują obiekty piłkarskie w całej Polsce, zamieszczając później 
humorystyczne relacje filmowe. 

UM



19



20


