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Obsługa klientów przez Urząd Miejski 

Zmianie uległa siedziba Referatu Infrastruktury, która dotychczas 
mieściła się w budynku Dworca Kolejowego przy ul. Kolejowej 17. 
Nową siedzibą jednostki jest Urząd Miejski w Boguchwale.

Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33 
Telefony: 17 87 55 229 (kierownik Referatu),  

17 87 55 249, 17 87 55 251, 17 87 55 259

Do zadań Referatu należy m.in.: bieżące utrzymanie dróg gminnych, 
chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; zadania związane z organi-
zacją ruchu; wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; wydawanie 
zezwoleń na przejazdy pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach na osie 
lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych prze-
pisach; organizowanie prac związanych z zimowym utrzymanie dróg; 
wyrażanie zgody na dysponowanie drogami na cele budowlane osobom 
fizycznym oraz prawnym; utrzymanie czystości i porządku na drogach, 
przystankach i wiatach przystankowych; nadzór nad gminnymi parkin-
gami; koordynowanie prac związanych z utrzymaniem ścieżek, szlaków 
i infrastruktury rowerowej oraz małej architektury; zarządzanie i utrzy-
manie zieleni na terenach gminnych; gospodarowanie gruntami gmin-
nymi; zarządzanie i koordynowanie prac związanych z utrzymaniem 
gminnych nieruchomości; najem i dzierżawa nieruchomości; nadzór 
w zakresie lokali i budynków komunalnych; inwestycje drogowe; sprawy 
związane z transportem publicznym.

Zmiana siedziby Referatu Infrastruktury

Ponownie uruchomiona została bezpośrednia obsługa klientów 
przez Urząd Miejski w Boguchwale. Z związku z obowiązującym reżi-
mem sanitarnym wejście do Urzędu Miejskiego możliwy jest tylko 
głównym wejściem obowiązkowo zasłaniając usta i nos. 

ZACHĘCAMY DO ZAŁATWIANIA SPRAW DROGĄ  
TELEFONICZNĄ I ELEKTRONICZNĄ

Wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, pomocy społecznej, 
a także te związane z decyzjami o warunkach zabudowy lub związane 
z zakresem planowania przestrzennego, wydawania zezwoleń drogo-
wych, a także środowiskowych (m.in. wycinka drzew) można załatwić 
drogą telefoniczną, e-mailową oraz poprzez platformę ePUAP. Wszel-
kie obowiązujące druki lub wzory wniosków dostępne są na stronie  
bip.boguchwala.pl.

Wszelkich opłat można dokonać przelewem tradycyjnym na po-
czcie, przelewem internetowym na Państwa indywidualne rachunki 
bankowe oraz u sołtysów. 

CENTRALA: 17 87 55 200
E-MAIL: um@boguchwala.pl

WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE: 
boguchwala.pl, bip.boguchwala.pl
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Gminne inwestycje 2022

Najważniejsze inwestycje według miejscowości:

Wola Zgłobieńska: 
• droga na działce nr 772 – nakładka 350 m, 
• droga nr 151302R – kolejne 100m, 
• drogi na działkach nr  1597, 1685. 
• budowa oświetlenia na drogach do Leśniczówki i Zimnej 

Wody, 
• projekty oświetlenia dróg na działkach nr 199,194, 177. 
• utwardzenie terenu na działce nr 554, 
• remont pomnika na Ścieżkach.

Zgłobień: 
• budowa drogi  - droga nr 108155R (łącznik z Wolą Zgło-

bieńską), 
• droga na działce nr 1949/4,
• projekt oświetlenia drogi na działce nr 1186, 
• utwardzenie placu wokół Domu Kultury – II etap, 
• budowa boiska przy Szkole Podstawowej, 
• wykonanie parkingu przykościelnego, 
• wykup stawu.
Nosówka: 
• budowa chodnika przy dr 108158R (kontynuacja), 
• droga na działce nr 688 (nakładka asfaltowa), 
• budowa oświetlenia drogi na działce nr 984, 
• projekt oświetlenia dróg na działkach nr 626, 894,
• przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, 
• budowa parkingu przy Domu Kultury (projekt).

Kielanówka: 

• budowa żłobko-przedszkola, 
• budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Pod-

stawowej, 
• budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej, 
• modernizacja terenów zielonych.

Mogielnica: 
• budowa chodnika przy drodze powiatowej (dokończenie), 
• budowa drogi na działce nr 494/5 (fragment), 
• budowa drogi na działce nr 1804 (zakręt na końcu),
• budowa oświetlenia na drodze nr 1804,
• budowa budynku gospodarczego na stadionie, 
• budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej.
Racławówka: 
• budowa drogi Racławówka Doły-Kielanówka, 
• droga na działce nr 1307/6, 
• droga na działce nr 525/2 i kolejne (kontynuacja)
• budowa oświetlenia przy drodze nr 108161R, 
• zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury, 
• dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP, 
• przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej.
Lutoryż: 
• budowa drogi nr 151200R (nakładka asfaltowa), 
• budowa przepustu drogi nr 108192R, 
• nakładka asfaltowa na działce nr 1655/2, 
• projekt chodnika od cmentarza w stronę DK19. 
• budowa oświetlenia drogi nr 108196R (780m), 
• budowa oświetlenia drogi na działce nr 1750, 
• projekt oświetlenia drogi nr 108192R (posesje 246-275), 
• projekt oświetlenia drogi nr 108190R,
• montaż piłkochwytów na stadionie, 
• montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej.
Zarzecze: 
• mijanki na drodze nr 108195R, 
• odwodnienie drogi nr 151900R,
• budowa oświetlenia na drodze nr 108195R
• budowa placu przy remizie OSP wraz z ogrodzeniem, 
• przebudowa pomieszczeń po OSP w Domu Kultury, 
• budowa parkingu przed i za torami kolejowymi, 
• projekt ścieżki wzdłuż Wisłoka.

Na inwestycje w Gminie Boguchwała na 2022 roku przeznaczymy łącznie 25 mln zł. Prace drogowe to kwota ponad  
10 mln zł. Zaplanowaliśmy wykonanie 40 odcinków dróg w każdym z naszych sołectw. Inwestycje oświetleniowe to kolej-
ny 1 mln zł. Budowy obiektów kubaturowych, placów, parkingów, obiektów sportowych to ponad 14 mln zł. 
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Niechobrz: 
• budowa drogi Granice, 
• budowa łącznika Granice-Kąty, 
• budowa drogi Zapłocie, 
• budowa chodnika przy drodze nr 108185R (SP - Remiza 

- kontynuacja), 
• nakładka asfaltowa na części drogi nr 108187R (Górny 

Gościńczyk),
• przebudowa drogi i mostków na drogach 151402R 

i 108157R (złożony wniosek Polski Ład),
• budowa oświetlenia przy drodze Górny Gościńczyk (do-

kończenie),
• budowa oświetlenia przy drodze nr 1408R Racławówka-

-Niechobrz (dokończenie),
• projekt oświetlenia przy drogach na Radzielówkę i Kamie-

niołom. 
• remont Szkoły Podstawowej nr 1 (złożony wniosek Polski Ład).
Boguchwała: 
• remont ul. Kwiatowej łącznik do Sportowej, 
• przebudowa ulic Krasińskiego, Słonecznej, Grunwaldzkiej 

(kontynuacja), Kolejowej (dokończenie)
• oświetlenie ulic Krasińckiego (dokończenie), Technicznej 

(dokończenie), Łąkowej (dokończenie), Partyzantów. 
• projekt oświetlenia ulic Mickiewicza, Jodłowa. 

• budowa boiska trawiastego, placu zabaw w parku przy ul. 
Słowackiego, 

• zagospodarowanie terenu przy ul. Cichej, 
• budowa ścieżki krajobrazowej wzdłuż Wisłoka, 
• budowa żłobko-przedszkola na osiedlu TBS.

UM

Relacja z sesji Rady Miejskiej
Podczas  XLIII sesji Rada Miejska 

w Boguchwale uchwaliła budżet gminy 
na 2022 rok. Budżet zakłada dochody 
na poziomie blisko 107 mln zł oraz wy-
datki w wysokości 115 mln zł, z czego 
blisko 25 mln zł będą stanowiły wy-
datki inwestycyjne. Planowany deficyt 
budżetu gminy ustalono na 8,7 mln 
zł. Planowane przychody to ponad 13 
mln zł. Radni wyrazili zgodę na udzie-
lenie pożyczki Towarzystwu Budow-
nictwa Społecznego w Boguchwale 
na budowę budynku wielorodzinnego 
przy ul. Reja 3 oraz udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Rzeszowskie-
go na budowę chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1407R w Mogielnicy. 
Uchwalono Gminny Program Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
oraz Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2022 rok. Rada podjęła 
uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Strategii Rozwoju Gmi-
ny Boguchwała na lata 2022-2030. 
Dotychczas funkcjonujący gminny 
dokument strategiczny stał się nieak-
tualny ze względu na zmiany prawne, 

ale przede wszystkim ze względu na 
zmieniającą się sytuację gospodarczą, 
społeczną i przestrzenną gminy. Stra-
tegia pomoże m.in. w realizacji szansy, 
jaką dla gminy jest możliwość uzyska-
nia wsparcia z funduszy zewnętrznych 
oraz skorzystania z nowych instrumen-
tów polityki regionalnej. Radni podjęli 
uchwałę w sprawie zasad przeprowa-
dzania naboru wniosków dla lokali 
mieszkalnych budowanych w ramach 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 
w budynkach przy zbiegu ul. Kaspro-
wicza, Krasińskiego i Mickiewicza.

W ramach XLIV sesji Radni podjęli 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
gminy oraz zwiększenia pomocy finan-
sowej dla Powiatu Rzeszowskiego na 
przebudowę dróg powiatowych. Rada 
przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia Gminy Boguchwała do Związ-
ku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej, największej ogólnopolskiej 
organizacji skupiającej gminy wiej-
skie i miejsko-wiejskie. Podstawowym 
celem Związku jest integracja samo-
rządów wiejskich i rozwiązywanie ty-
powych problemów tego środowiska. 
Tworzy szeroką platformę współpra-

cy i wymiany doświadczeń pomiędzy 
gminami i na przestrzeni ostatnich lat 
intensywnie wspierał gminy w dosto-
sowaniu się do standardów unijnych, 
realizował różnorakie programy ba-
dawczo-analityczne, organizował licz-
ne szkolenia, warsztaty i konferencje 
wspierające realizację gminnych zadań 
i doskonalące umiejętności przedstawi-
cieli samorządów. Gmina Boguchwa-
ła przystąpi także do Podkarpackiego 
Stowarzyszenia Samorządów Teryto-
rialnych, dzięki czemu, jako samorząd, 
będziemy mieli większy wpływ na 
inicjowanie i opiniowanie projektów 
aktów prawnych dotyczących samo-
rządów terytorialnych oraz pozyskamy 
możliwość podejmowania wspólnych 
inicjatyw mających wpływ na rozwój 
społeczności gminnych. Radni przyjęli 
również sprawozdania z pracy Stałych 
Komisji oraz Rady Miejskiej za 2021 
rok oraz podjęli stanowisko w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o nadanie 
rondu przy zjeździe z drogi ekspreso-
wej w Racławówce imienia ks. Stanisła-
wa Rejmana.

UM
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Pomoc Ukrainie - Gminny Punkt Informacyjny
Solidaryzując się z Narodem Ukra-

ińskim, Gmina Boguchwała, poprzez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Bo-
guchwale, Oddział Gminny ZOSP RP 
oraz ośrodki kultury, uruchomiła 
punkt informacyjny pod numerem te-
lefonu 451 053 616, pod który można 
dzwonić z deklaracją pomocy lub bie-
żącej obsługi uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowo, działająca na terenie 
Gminy Boguchwała, Fundacja Podaruj 
Miłość uruchomiła specjalny rachunek 
bankowy na który można wpłacać środ-
ki na pomoc uchodźcom. Nr rachunku: 
71 1140 2004 0000 3302 8219 9583

Równocześnie można dostarczać 
najpotrzebniejsze rzeczy, w szczegól-
ności żywność do gminnych ośrodków 
kultury – Miejskiego Centrum Kultu-
ry w Boguchwale, Lokalnego Ośrodka 

Kultury „Razem” w Niechobrzu i Lo-
kalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” 
w Zgłobniu.

Apel o rozwagę
Niosąc pomoc dla uciekinierów 

z Ukrainy zachowajmy racjonalne my-
ślenie, śledźmy prawdziwe informacje 
i działajmy według wytycznych.

Wszelkie wyjazdy na granicę po 
uchodźców powinny być konsultowane 
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. W punktach rejestracyj-
nych (recepcyjnych) na granicy zor-
ganizowane są transporty dla uchodź-
ców do wszystkich miast. Uchodźcy są 
rozlokowywani w 7 województwach 
w stałych miejscach pobytu. Na dzień 
dzisiejszy nie ma tego typu miejsc w wo-
jewództwie podkarpackim. Przyjmowa-

nie uchodźców na własną rękę jest moż-
liwe, lecz na własną odpowiedzialność.

Jeśli samodzielnie odbieramy oso-
by z Ukrainy to bardzo ważne jest, aby 
zostały zarejestrowane w punkcie re-
cepcyjnym. Pozwoli to później objąć te 
osoby wsparciem rządowym.
Przydatne linki: rzeszow.uw.gov.pl, 
www.pomagamukrainie.gov.pl, ua.gov.pl

UM, fot. MCK

Nasi ukraińscy partnerzy –  
Trościaniec i Rozwadów

Trościaniec – miasto, administracyjne centrum rejonu 
trościanieckiego w obwodzie sumskim

Współpraca pomiędzy samorządami rozpoczęła się  
w 2013 r., dzięki uczestnikowi boguchwalskich plenerów malar-
skich prof. Romualdowi Kołodziejowi, który swoje prace pre-
zentował w ukraińskim Trościańcu. Przedstawiciele obu samo-
rządów rokrocznie brali udział w wydarzeniach kulturalnych 
– Dniach Gminy Boguchwała, Dożynkach Gminnych, Dniach 
Trościańca, podczas których wymieniane były doświadczenia 
na niwie kultury, oświaty, sportu, a także rozwoju infrastruktu-
ry i usług społecznych. W 2016 r. zespół muzyczny z Trościańca 
wystąpił podczas Dni Gminy Boguchwała oraz w 2017 r. pod-
czas Dożynek Gminnych. Oba samorządy zorganizowały także 
w 2016 r. mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją Boguchwały 
i FK Trościaniec.

W 2019 r. samorządy we współpracy z Miejskim Centrum 
Kultury w Boguchwale zorganizowały Dni Kultury Polsko-
-Ukraińskiej, podczas których młodzież z Boguchwały i Tro-
ściańca zaprezentowała swoje kultury oraz talenty muzyczne, 
wokalne i aktorskie.

Rozwadów – gmina na Ukrainie, należąca do rejonu  
mikołajewskiego w obwodzie lwowskim

Początkiem grudnia 2019 r. doszło do pierwszych roz-
mów pomiędzy delegacją z Gminy Rozwadów i Burmi-
strzem Boguchwały. Ze względu na pandemię porozumienie 
partnerskie zostało podpisane w grudniu 2020 r., w ramach 
którego deklarowano rozwój bezpośrednich kontaktów 
w dziedzinie edukacji, kultury, sportu, turystyki oraz roz-
woju przedsiębiorczości.

Od sierpnia 2021 r. samorządy realizują projekt „Współ-
praca społeczności polsko-ukraińskiej na rzecz promocji, 
rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”, w ramach 
którego planowany był szereg działań promujących polsko-
-ukraińskie dziedzictwo kulturowe i historyczne, m.in. wy-
danie publikacji, transgraniczne imprezy kulturalne, a także 
zakup sprzętu do ośrodków kultury. W dniach 10-12 grudnia 
2021 r. odbyło się pierwsze wspólne wydarzenie w Boguchwa-
le, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze sobą, wymie-
niali się doświadczeniami związanymi z tradycją, historią 
i kulturą, omówili również sposoby promocji swoich miast. 
W związku z obecną sytuacją, działania projektowe zostały 
zawieszone.

UM, fot. UM, Trościaniec,  
Ośrodek Studiów Wschodnich
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Decyzje podatkowe w 2022 roku
Urząd Miejski w Boguchwale in-

formuje, iż decyzje podatkowe na 2022 
rok dla miejscowości Boguchwała, Mo-
gielnica i    Niechobrz zostaną wydane 
w drugiej połowie roku. Decyzje po-
datkowe z miejscowości Nosówka wy-
dane zostaną do maja tego roku. 

Spowodowane jest to znaczną ilo-
ścią zmian wprowadzonych do ewiden-
cji gruntów i budynków przez Starostwo 
Powiatowe w Rzeszowie. Zmiany te są 
wynikiem przeprowadzonej i zakończo-
nej w 2021 modernizacji gruntów i bu-
dynków na terenie Gminy Boguchwa-
ła (czyli ustawowej weryfikacji stanu 
rzeczywistego z  zapisami ewidencji 

Starostwa). Zapisy ewidencji gruntów 
i  budynków stanowią jednocześnie 
podstawę wymiaru podatkowego – stąd 
konieczność weryfikacji wprowadzo-
nych przez Starostwo zmian oraz aktu-
alizacja gminnej ewidencji podatkowej 
przed wydaniem decyzji wymiarowych.

Wprowadzenie zmian dotyczących 
miejscowości Kielanówka, Lutoryż, Ra-
cławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze 
oraz Zgłobień dobiega końca, zatem 
decyzje podatkowe zostaną doręczo-
ne w terminie. Jedynie niewielka część 
kartotek podatkowych z tych miejsco-
wości – tam, gdzie zmiany w ewidencji 
gruntów są znaczne – wymagać będzie 

kontaktu pracowników urzędu z właści-
cielami nieruchomości przed wydaniem 
decyzji podatkowych. 

Kontakt telefoniczny do wymiaru 
podatków lokalnych: 17 87 55 231 lub 
517 191 209.

Jednocześnie informujemy, że 
w przypadku miejscowości Boguchwa-
ła, Mogielnica i Niechobrz doręczenie 
decyzji w drugiej połowie tego roku 
spowoduje skumulowanie płatności rat 
podatku. Bowiem w terminie 14 dni od 
doręczenia decyzji powstanie koniecz-
ność jednoczesnej zapłaty dwóch lub 
nawet trzech rat podatku.

UM

Wysokości opłat za odpady komunalne -  
KOLEJNY ROK BEZ PODWYŻEK

Wielkość 
gospodarstwa  

(ilość osób)

Wysokość  
miesięcznej opłaty  

w przypadku posiada-
nia kompostownika

Wysokość  
miesięcznej opłaty  
w przypadku nie 
posiadania kom-

postownika

Wysokość miesięcznej 
opłaty w przypadku 
niewypełniania obo-
wiązku selektywnego 
zbierania 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

W związku z powyższym Urząd Miej-
ski w Boguchwale nie będzie dostarczał 
mieszkańcom zawiadomień o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi.

Również bez zmian pozostają indy-
widualne numery kont, na które Państwo 
dokonują wpłat oraz terminy ich uisz-
czania. Płatność następuje bez wezwania 
co dwa miesiące. Kolejne raty: 31 marca 
(za marzec i kwiecień), 31 maja (za maj 
i czerwiec), 31 lipca (za lipiec i sierpień), 
30 września (za wrzesień i październik), 
30 listopada (za listopad i grudzień).

UM

W 2022 roku stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguchwała kolejny rok nie uległy pod-
wyższeniu i przedstawiają się następująco:

Karta PSZOK
Od 1 stycznia na boguchwalskim PSZOK-u wprowadzony 

został elektroniczny system ewidencjonowania przywożonych 
odpadów. W związku z tym, dla mieszkańców, którzy mają złożo-
ną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wydawane są karty PSZOK. Karty wydawane są 
w siedzibie GOKOM w Boguchwale, w Biurze Obsługi Klienta.

Okres od stycznia do końca czerwca jest okresem przej-
ściowym, podczas którego będzie można korzystać z PSZOK 
również na dotychczasowych zasadach, natomiast od 1 lipca  
2022 roku korzystanie z Punktu będzie możliwe tylko z aktyw-
ną kartą PSZOK. Szczegóły na stronie internetowej GOKOM.

GOKOM
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Zmiany w komunikacji MKS i MPK
Od stycznia 2022 r. kursuje nowa li-

nia MKS 251 Rzeszów - Straszydle, przez 
Zarzecze. Jest to 7 połączeń realizowa-
nych w dni robocze. Linia ta zastąpiła od 
1 marca połączenia linii MPK 56. Linia 
MPK 56 była jedną z najmniej uczęsz-
czanych linii MPK, zarówno w Gminie 
Boguchwała, jak i na terenie Rzeszowa, 
dlatego została zlikwidowana. 
MKS 251 odjazd z przystanku Zarze-
cze most do Rzeszowa (przez Dąbrow-
skiego, Dworzec):
• dzień roboczy: 05:00, 05:50, 06:54, 

08:42, 11:19, 12:55, 15:02
Mieszkańcy Zarzecza mogą również 

bez zmian korzystać z obecnych kursów 
linii MKS 203 (Zarzecze – Lutoryż – 
Rzeszów).
MKS 203 odjazd z przystanku Zarze-
cze most do Rzeszowa (przez Hetmań-
ską, Szopena, Dworzec):
• dzień roboczy: 05:35, 06:35, 13:40, 

16:55, 19:10, 23:07, 00:25
• sobota i niedziela: 05:35, 08:55, 

13:40, 17:10, 20:35, 00:25
Dodatkowo przez sołectwo przebiega 

droga krajowa nr 19 co pozwala na ko-
rzystanie z połączeń linii MKS 209 i 208 

oraz połączeń realizowanych w ramach 
podkarpackiej kolei aglomeracyjnej -  
obecnie komunikacją zastępczą ze 
względu na modernizację linii kolejowej.
MKS 208 odjazd z przystanku Zarze-
cze Wisłoczanka do Rzeszowa (przez 
Dąbrowskiego, Dworzec):
• dzień roboczy: 05:43, 06:18, 06:52, 

08:03, 09:03, 11:04, 12:49, 13:54, 
15:34, 17:58, 21:04

• sobota: 05:57, 09:03, 11:13, 15:33, 
17:53, 21:03

• niedziela: 05:58, 09:03, 11:13, 15:33, 
17:53, 21:03

MKS 209 odjazd z przystanku Zarze-
cze Wisłoczanka do Rzeszowa (przez 
Dąbrowskiego, Dworzec):
• dzień roboczy: 17:04

ZMIANY W ROZKŁADACH JAZDY 
LINII MKS 223 I 210

Od marca zmianie uległ również 
rozkład jazdy linii MKS 223 Rzeszów-
-Boguchwała-Niechobrz. W dni robocze 
od poniedziałku do piątku uruchomione 
zostają kursy:
• Rzeszów D.A. – Niechobrz, pętla 

o godz. 17:25

• Niechobrz, pętla – Rzeszów D.A. 
o godz. 18:15
Zawieszony zostaje kurs Niechobrz, 

pętla – Rzeszów, Marszałkowska o godz. 
5:25 (zamiennie wykonywany będzie 
kurs linii 223 o godz. 5:35 na Dworzec 
Główny, ul. Grottgera).

W soboty uruchomione zostają kursy:
• Rzeszów D.A. – Niechobrz, pętla 

o godz. 04:10, 06:10
• Niechobrz, pętla – Rzeszów D.A. 

o godz. 04:55, 07:00
Ponadto od 1 marca 2022 r. zmianie 

ulega rozkład jazdy linii 210 Rzeszów-
-Niechobrz-Czudec. Uruchomione zo-
stają kursy:
• Rzeszów - Czudec o godz. 08:35
• Czudec - Rzeszów przez Wyżne 

o godz. 06:00, 09:25
Zlikwidowane zostają kursy:
• Rzeszów – Czudec przez Wyżne 

o godz. 05:35 
• Czudec – Rzeszów o godz. 6:45, 

15:50  

Pełne rozkłady jazdy dostępne na 
stronie: zgpks.rzeszow.pl.

UM

Przystanki na żądanie w komunikacji MPK
Od 1 marca 2022 r., na 230 przy-

stankach zlokalizowanych w mieście 
Rzeszowie i 216 przystankach w podrze-
szowskich gminach, w tym w Gminie Bo-
guchwała, autobusy MPK będą zatrzy-
mywać się tylko na żądanie pasażerów.

Wprowadzane przez ZTM Rzeszów 
zmiany podyktowane są chęcią zwięk-
szenia komfortu podróżnych oraz umoż-
liwienie im szybszego przemieszczania 
się. Przystanki na żądanie zostały wyty-
powane na podstawie badań poziomu 
ich obłożenia przez pasażerów. Te, na 
których poza godzinami szczytu wsiada 
niewielu pasażerów, będą przystankami 
na żądanie - pasażer stojący na przy-
stanku, który chce skorzystać z danej 
linii, będzie musiał podnieść rękę przed 
nadjeżdżającym autobusem, aby ten się 
zatrzymał. Podobnie będzie w przypad-
ku wysiadania z pojazdu. Wtedy, przed 
przystankiem, na którym chcemy wy-

siąść, trzeba będzie uruchomić przycisk 
„stop”. W przypadku, kiedy kierowca 
zauważy, że na przystanku znajduje się 
osoba niepełnosprawna, będzie miał 
obowiązek zatrzymać się bez względu na 
to, czy da ona sygnał ręką.

Na każdym z wytypowanych punk-
tów będzie widnieć tabliczka z napisem 

„Przystanek na żądanie” i jeśli po 1 mar-
ca pasażer nie zasygnalizuje kierowcy 
chęci skorzystania z danej linii, to auto-
bus się nie zatrzyma.

Szczegóły oraz lista przystanków do-
stępna na stronie: ztm.rzeszow.pl.

UM / ZTM Rzeszów
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Budowa łącznika węzła S19  
Rzeszów-Południe z drogą krajową nr 19

Trwa budowa zjazdu z drogi eks-
presowej S19, która jest preludium do 
nadchodzącej budowy samej trasy S19 
do Babicy. Zadanie realizuje powiat rze-
szowski, przy udziale gminy w kwocie  
5 mln zł. Nowa droga o statusie dro-
gi powiatowej będzie przebiegać przez 
teren gminy i połączy węzeł Rzeszów 

Południe z drogami powiatowymi 
i gminnymi biegnącymi w kierunku 
Kielanówki, Boguchwały, Racławówki, 
Niechobrza i Nosówki. 

Zakres prac obejuje budowę drogi 
powiatowej, rozbudowę dróg powia-
towych nr 1388R i 1409R i gminnych, 
budowę 3 skrzyżowań typu rondo, zjaz-

dów, budowę i przebudowę chodników 
i ciągów pieszo-rowerowych, zatok au-
tobusowych, oświetlenia drogowego, 
przepustów oraz nowego mostu na po-
toku Lubcza.

UM, 
fot. facebook Sołectwo Racławówka
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Dofinansowanie na zakup nowego wozu  
dla OSP Racławówka

19 stycznia wiceszef Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych, które w 2022 roku otrzymają do-
finansowanie na zakup samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym 
środkom do strażaków ochotników 
z całego kraju trafi ponad 400 nowych 
pojazdów. Wśród nich znaleźli się 
strażacy z Racławówki.

Do 456 jednostek OSP trafią 304 śred-
nie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 
samochodów ciężkich oraz 83 lekkie. Jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
cławówce otrzyma wóz średni.

Szacowana łączna wartość sprzętu 

wyniesie około 383 mln zł. Środki, ja-
kie przeznaczono na ten cel w ramach 
dofinansowania, wyniosą łącznie ponad 
175 mln zł. Większość z nich - 164 mln 
zł będzie pochodzić z budżetu państwa 
w ramach dotacji Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
dotacji Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, natomiast 11 mln zł to 
odpisy z firm ubezpieczeniowych.

OSP Racławówka otrzyma z Minister-
stwa połowę kwoty na zakup nowego wozu 
– 425 000 zł. Pozostałe środki będą pocho-
dziły z budżetu Gminy Boguchwała.

Otrzymanie dofinansowania było 
możliwe dzięki zaangażowaniu Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Macie-
ja Wąsika, Posła na Sejm Zbigniewa 
Chmielowca, Komendanta Głównego 
PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka 
oraz Podkarpackiego Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja 
Babca.

źródło: gov.pl, 
fot. MSWiA, mototruck.pl

Ile nas jest? – demografia 2021
Ile nas jest? Na koniec 2021 roku zameldowanych w naszej 

gminie było 20 893 osób. Jest nas coraz więcej i jak wynika 
z danych z ostatnich 6 lat, w każdej miejscowości naszej gmi-
ny przybyło mieszkańców. 

Tempo przyrostu bardzo jednak spada. Główna przyczy-
na to coraz wyższa śmiertelność i coraz mniejsza liczba uro-
dzeń. O ile jeszcze w 2018 r. zmarło 174 mieszkańców to już 
w 2021 r. zgonów było 238. Dokładnie odwrotna tendencja 
występuje w liczbie urodzeń. Z roku na rok rodzi się nas co-
raz mniej. W 2021 r. liczba zgonów była o 34 osoby wyższa 
niż liczba urodzeń. 

Ratunkiem w tych statystykach jest nadal dodatnie saldo 
migracji, co oznacza, że więcej osób osiedla się na terenie gmi-
ny niż z niej emigruje. A jak to wygląda na tle województwa? 
Najnowszych danych za 2021 r. jeszcze nie ma, lecz Pismo 
„Wspólnota” sporządziło ranking samorządów według kryte-
rium przyrostu liczby mieszkańców w latach 2004-2020. We-
dług tego rankingu Gmina Boguchwała z przyrostem 18,28% 
w skali tych 16 lat zajmuje 5 miejsce w województwie podkar-
packim. Patrząc na cały kraj można zauważyć, że obecnie zde-

cydowana większość samorządów boryka się ze zjawiskiem 
depopulacji, a więc zmniejszania się liczby mieszkańców.

Wiesław Kąkol
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SIM Podkarpacie działa pełną parą

W styczniu bieżącego roku, Społecz-
na Inicjatywa Mieszkaniowa rozpoczęła 
proces inwestycyjny projektowania 220 
mieszkań w 3 budynkach wielorodzin-
nych zlokalizowanych w Boguchwale przy 
zbiegu ul. Kasprowicza, Krasińskiego, 
Mickiewicza. Wyłoniono głównego pro-
jektanta inwestycji – firmę PJS PROJEKT.

Prezes SIM (Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej) Podkarpacie, Krzysz-
tof Mazur wraz z właścicielką firmy 
PSJ Project, Sylwią Pękala, podpisali 
wczoraj umowę na wykonanie projektu 
architektonicznego.

Pani Sylwia Pękala, wykonująca 
kompleksowe opracowania projekto-
we budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych, obiektów 
użyteczności publicznej, obiektów prze-
mysłowych i innych, absolwentka Po-
litechniki Krakowskiej oraz doktorant 
na Wydziale Inżynierii lądowej na tej 
uczelni zapewnia, że zgodnie z podpi-
saną umową w ciągu 180 dni powstanie 
projekt. Wówczas Spółka będzie mogła 
wyłonić generalnego wykonawcę oraz 
rozpocząć budowę.

Stworzenie Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych wiąże się ściśle z misją 
wybudowania mieszkań na wynajem 
z niskim czynszem oraz z możliwością 
dojścia lokatorów do własności wynaj-
mowanego mieszkania. Istnieje również 
opcja skorzystania z rządowych dopłat 
do czynszu, co dodatkowo uatrakcyjni 
finansowo nowy program mieszkanio-
wy. Program ukierunkowany jest dla 
osób przede wszystkim młodych, wcho-
dzących na rynek pracy, którzy często 
nie mogą liczyć na kredyt mieszkanio-
wy oraz dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych. Na terenach położonych 
w Boguchwale ma łącznie powstać około  

1 000 mieszkań wraz z infrastrukturą 
drogową, parkingami oraz zapleczem 
handlowym, szkolnym i przedszkolnym.

Inicjatywa powstała w ramach 
współpracy między samorządem a ad-
ministracją rządową, jest to wielki krok 
w kierunku pomocy osobom, których 
dochody nie pozwalają na otrzymanie 
kredytu hipotecznego, a które spełnią 
warunki programu.

SIM Podkarpacie

Sesje MRS i MRM – seniorzy i młodzież  
obradowali nad planami na 2022 rok

15 lutego odbyła się II sesja 
Miejskiej Rady Seniorów w Bo-
guchwale III kadencji z udzia-
łem Zastępcy Burmistrza Justy-
ny Plachy-Adamskiej i Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury 
w Boguchwale Agnieszki Czar-
nik-Buż. Uczestnicy spotkania 
dyskutowali m.in. o realizacji 
gminnego programu polityki 
zdrowotnej, funkcjonowaniu 
Klubu Seniora działającego przy 
Centrum Rozwoju Społeczne-
go w Boguchwale, Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” w Ra-
cławówce oraz planowanych, te-
gorocznych wydarzeniach orga-
nizowanych dla seniorów.

W piątek 25 lutego odbyła 
się III Sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Boguchwale kaden-
cji 2020-2023, w której wziął 

udział także Przewodniczący 
Rady Miejskiej Piotr Pustel-
ny. Młodzi Radni zatwierdzi-
li plan działań Młodzieżowej 
Rady na rok 2022. Wśród pro-
pozycji znalazły się działania 
o różnorodnym charakterze, 
w tym: sportowym, ekologicz-
nym i artystycznym, a także 
organizacja wydarzeń integru-
jących młodzież z terenu Gminy 
Boguchwała, m.in. organizacja 
wiosennej akcji sprzątania gmi-
ny, przeprowadzenie gry miej-
skiej w ramach Dni Boguchwały, 
współudział w akcji „Szlachetnej 
Paczki”, organizacja koncertu 
im. Tadeusza Nalepy w Zgłob-
niu, czy przygotowanie kon-
kursu na projekt ekologicznego 
muralu.

UM
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INFORMACJE

Dodatek osłonowy
Od stycznia 2022 r. można składać 

wnioski o nowe świadczenie – dodatek osło-
nowy. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy 
element rządowej tarczy antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowa-
nymi przepisami będzie on przysługiwał 
gospodarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie przekraczają  
2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.
* dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz 
z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).
Wysokości dopłat w skali roku w ramach 
dodatku osłonowego:

 ¾ jednoosobowe gospodarstwo domowe 
otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, 
że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 ¾ gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 
600 lub 750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

 ¾ gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 
850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 zło-
tych miesięcznie na osobę,

 ¾ gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest 
uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa 
kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota 
dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwo-
ta wypłacanych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym 
stanowi, że jedna osoba może wchodzić 
w skład tylko jednego gospodarstwa domo-
wego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę 
dodatku osłonowego dla gospodarstwa do-
mowego wieloosobowego złożyła więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek 
jako pierwszy.

 
Jak złożyć wniosek o dodatek  

osłonowy?
Wnioski można składać:

 ¾ elektronicznie za pośrednictwem plat-
formy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 
31 października 2022 r.

 ¾ tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 
2022 r. do 31 października 2022 r.

 ¾ osobiście – wnioski można złożyć 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Boguchwale.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wy-
pełnieniu druku wniosku.
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres 
poczty elektronicznej – na wskazany we 
wniosku adres poczty elektronicznej bę-
dzie wysłana informacja o przyznaniu 
dodatku osłonowego. W przypadku pytań 
lub wątpliwości prosimy o kontakt tele-
foniczny pod numerem 17 87 55 260 lub  
17 87 55 261.

Osoby, które nie złożyły wniosku do 
końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, 
jednak nie później niż do 31 października 
2022 r. W tym przypadku wypłata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 
2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypła-
cany przez gminy, które otrzymają dotacje 
z budżetu państwa.

MOPS

Od 2022 roku ZUS wypłaca rodzinny  
kapitał opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 
ukończenia 12 do 35 miesiąca życia bę-
dzie przysługiwać dodatkowe świadczenie 
– Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). 
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany 
wyłącznie w postaci elektronicznej.

Świadczenie będzie wypłacane 
w miesięcznych częściach – po 500 zł 
przez 2 lata lub 1 000 zł miesięcznie 
przez rok, w zależności od wyboru 
rodzica. Wsparcie będzie niezależne od 
dochodów rodziny, a środki nie będą 
opodatkowane. Prawo do świadczenia 
będą mieć także ci rodzice, którzy już 
teraz mają dwoje lub więcej małych 
dzieci. Wówczas świadczenie będzie 
przysługiwało na drugie dziecko lub 
kolejne proporcjonalnie za okres od 
dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 

miesiąca życia tego dziecka, na które kapi-
tał przysługuje.

Przyjmowaniem wniosków o ro-
dzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpa-
trywaniem oraz wypłatą tego świad-
czenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opie-
kuńczy i załączniki do wniosku można 
składać wyłącznie w postaci elektro-
nicznej, za pomocą tych samych syste-
mów teleinformatycznych, co wnioski 
o świadczenie „Dobry start” i świadcze-
nie wychowawcze w ramach programu 
„Rodzina 500+”:
• portal Emp@tia;
• PUE ZUS;
• bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następo-
wać wyłącznie na wskazane przez wnio-

skodawcę konto bankowe.
Od 2022 r. obsługę 500 plus przejmu-

je Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To 
oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń 
przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal 
będą realizowane przez samorządy, które 
będą kontynuowały wypłatę tych już przy-
znanych świadczeń do końca maja 2022 r. 
Natomiast ZUS od 1 stycznia będzie wy-
płacał nowe, przyznane przez siebie świad-
czenia. W lutym zacznie też przyjmować 
wnioski na kolejny okres świadczeniowy, 
który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. 
i potrwa do 31 maja 2023 r.

ZUS przygotował specjalny kre-
ator wniosków na PUE ZUS dla rodzin 
wnioskujących o świadczenie 500 plus.
Więcej informacji o RKO i 500+ na 
stronie: www.zus.pl.

ZUS
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Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej przygotowało kolejne roz-
wiązania z myślą o wsparciu rodzin. 
Rozwiązaniami tymi są: rodzinny ka-
pitał opiekuńczy oraz dofinansowa-
nie obniżenia opłaty za pobyt dziec-
ka w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna.

W celu realizacji dofinansowania 
obniżenia opłaty za pobyt dziecka w in-
stytucji opieki niezbędne jest podjęcie 
określonych działań przez gminy, pod-
mioty prowadzące instytucje opieki 
i rodziców. Jest niezwykle ważne, aby 
rozpowszechnić informację o dofinan-
sowaniu wśród podmiotów prowadzą-
cych instytucje opieki dla dzieci w wie-
ku do lat 3.

Dofinansowanie obniżenia 
opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub  
u dziennego opiekuna

Dofinansowanie to będzie przysłu-
giwało rodzicom na dzieci uczęszczają-
ce do ww. instytucji i nieobjęte rodzin-
nym kapitałem opiekuńczym (rodzinny 
kapitał opiekuńczy kierowany jest do 
rodzin mających na utrzymaniu dzieci, 
a jego celem jest przede wszystkim czę-
ściowe pokrycie wydatków związanych 
z opieką nad drugim i kolejnym dziec-
kiem w wieku między 12. a 36. miesią-
cem życia). Zatem dofinansowanie ob-
niżenia opłaty będzie przysługiwać na:
• dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
• dzieci pierwsze z rodzin, w których 

kolejne dziecko jest objęte kapita-
łem,

• wszystkie dzieci w wieku przed 
ukończeniem 12. miesiąca i po ukoń-
czeniu 36. miesiąca życia (poza wie-
kiem objęcia rodzinnym kapitałem 
opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co 
do zasady 400 zł miesięcznie na dziec-
ko, ale nie więcej niż wysokość opła-
ty ponoszonej przez rodzica za pobyt 
dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna rozumie się mie-
sięczną opłatę ponoszoną przez rodzica 
z uwzględnieniem przyznanych zniżek. 

Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza 
się opłaty za wyżywienie. Dofinansowa-
nie będzie przekazywane na rachunek 
bankowy podmiotu prowadzącego in-
stytucję opieki z przeznaczeniem na ob-
niżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. 
Dofinansowanie to będzie przysługiwać 
bez względu na osiągany przez rodzica 
dochód.

Realizacja dofinansowania, tj. pro-
wadzenie postępowania w sprawie jego 
przyznania i wypłaty, należeć będzie, 
tak jak w przypadku rodzinnego kapi-
tału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek 
o ustalenie prawa do dofinansowania 
od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do 
ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek 
o ustalenie prawa do dofinansowania 
w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 
r., to prawo do dofinansowania zostanie 
ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany dla rodziców
Od 10 grudnia 2021 r. rodzice ubie-

gający się o objęcie dziecka opieką 
w żłobku, klubie dziecięcym lub przez 
dziennego opiekuna są zobowiązani 
przedstawiać rozszerzone dane dzieci 
i rodziców, w formie oświadczenia. Ro-
dzic jest zobowiązany przedstawić: imię, 
nazwisko, datę urodzenia oraz numer 
PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie 
nadano numeru PESEL – numer i serię 
dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość. Dodatkową daną w stosunku do 
dotychczas podawanych jest numer i se-
ria dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość, gdy nie nadano numeru PESEL. 

Ponadto rodzic jest zobowiązany przed-
stawić: imiona, nazwiska, daty uro-
dzenia oraz numery PESEL rodziców, 
a w przypadku gdy nie nadano numeru 
PESEL – numer i serię dokumentu po-
twierdzającego tożsamość. Dotychczas 
daty urodzenia podawano, gdy nie na-
dano numeru PESEL. Dodatkową daną 
w stosunku do dotychczas podawanych 
jest także numer i seria dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, gdy nie 
nadano numeru PESEL. Rodzic jest 
zobowiązany do podania także adresu 
poczty elektronicznej i numeru telefonu 
rodziców (dotychczas ich podanie było 
fakultatywne).

Konto organizacji na  
PIU Emp@tia

Od stycznia 2022 r. zmianie ulegną 
zasady korzystania z systemu PIU Emp@
tia przez podmioty prowadzące lub chcą-
ce prowadzić instytucje opieki (inne niż 
gminy). Podmioty te będą zobowiąza-
ne do założenia na PIU Emp@tia konta 
organizacji, o czym będą informowane 
odrębnym komunikatem. W ramach 
konta będzie możliwość tworzenia 
i wysyłania różnych typów wniosków. 
Dla użytkowników, którzy mają być 
przypisani do konta organizacji, będzie 
dołączany dokument stanowiący upo-
ważnienie do reprezentowania podmio-
tu prowadzącego instytucję. Założenie 
konta organizacji będzie niezbędne do 
złożenia m.in. informacji dotyczącej 
dzieci uczęszczających do instytucji.

MRiPS
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Nowy program Korpus Wsparcia  
Seniora – „Opieka na odległość” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguchwale przystąpił do ogło-
szonego przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej programu „Kor-
pus Wsparcia Seniorów”, w ramach 
którego zakupione zostaną m.in. 
„opaski bezpieczeństwa”.

Program ma na celu poprawę bez-
pieczeństwa oraz możliwości samo-
dzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych, przez 
zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na 
odległość” poprzez zakup i obsługę  tzw. 
„opaski bezpieczeństwa”. Adresatami 
programu są seniorzy w wieku 65 lat 
i więcej, mający problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu na 
stan zdrowia, prowadzący samodzielne 
gospodarstwa domowe lub mieszkający 
z osobami bliskim, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie za-
pewniony dostęp do tzw. „opasek bez-
pieczeństwa” wyposażonych w co naj-
mniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał 

SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,

• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komuniko-

wanie się z centrum obsługi i opie-
kunami,

• funkcje monitorujące podstawowe 
czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie po-

łączona z całodobowym centrum mo-
nitoringu, co daje poczucie bezpieczeń-
stwa nie tylko seniorowi, ale także jego 
rodzinie. Pozwala na bardziej bezpiecz-
ne, komfortowe funkcjonowanie w swo-
im środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub 
nagłego zagrożenia życia wciśnięcie 
guzika alarmowego, znajdującego się 
na opasce, umożliwi połączenie się 
z dyspozytorem (ratownik medyczny, 
opiekun medyczny, pielęgniarka), który 

podejmuje decyzję o sposobie udziele-
nia pomocy seniorowi. W zależności od 
sytuacji może on poprosić o interwencję 
kogoś z jego najbliższego otoczenia (ro-
dzinę, sąsiadów, opiekunów, opiekunkę 
środowiskową) lub wezwać służby ra-
tunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowo-
czesną formą sprawowania opieki nad 
osobami starszymi, chorymi, po prze-
bytych zabiegach medycznych, z niepeł-
nosprawnościami, którzy czasowo lub 
na stałe wymagają wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. Opaska to ideal-
ne rozwiązanie, szczególnie dla osób sa-
motnych, zarówno tych wymagających 
usług opiekuńczych jak i tych, którzy 
z tej formy wsparcia nie korzystają, ale 
u których zmiany stanu zdrowia są na 
tyle nieprzewidywalne, że konieczne 
jest stałe monitorowanie podstawowych 
funkcji życiowych w celu jak najszyb-
szej reakcji, powiadomienia właściwych 
służb i udzielenia możliwe najszybciej 
pomocy, w tym pomocy medycznej, 
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych.

MOPS, fot. pless.pl

Trwa rekrutacja do Klubu Integracji  
Społecznej w Gminie Boguchwała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Boguchwale zaprasza do udziału 
w Klubie Integracji Społecznej w Nie-
chobrzu w ramach projektu „Przebu-
dowa i zmiana sposobu użytkowania 
lokali w budynku wielofunkcyjnym 
w Niechobrzu na mieszkania socjalne 
i chronione oraz świetlicę KIS”.

W szczególności zapraszamy osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym 
i ubóstwem – korzystające z wsparcia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Boguchwale – ale nie tylko.

Celem głównym projektu jest zwięk-
szenie aktywności w sferze życia spo-
łecznego i zawodowego chętnych osób 
z Gminy Boguchwała poprzez zasto-

sowanie instrumentów aktywnej inte-
gracji o charakterze społecznym i/lub 
zawodowym wynikających z indywidu-
alnych ścieżek reintegracji.

W ramach projektu na uczestników 
czeka atrakcyjny program aktywizacji 
społecznej i zawodowej: warsztaty z za-
kresu rozwoju osobistego i aktywnego 
poszukiwania pracy, integracja uczest-
ników projektu z lokalną społecznością 
w ramach spotkań kulinarnych, warsz-
taty z zakresu autoprezentacji i tworze-
nia dokumentacji aplikacyjnej , organi-
zowanie kursów i warsztatów zgodnie 
z preferencjami szkoleniowymi uczest-
ników, poradnictwo socjalne, poradnic-
two prawno-administracyjne.

Klub Integracji Społecznej w Nie-
chobrzu  powstał, po to aby pomagać tym, 
którzy stracili nadzieję na „lepsze jutro”, 
wiarę w samych siebie. Brak fachowego 
wsparcia specjalistów i ludzi dobrej woli 
nie są oni w stanie wyrwać się z  sytuacji 
w jakiej się znaleźli. Celem działalności 
Klubu Integracji Społecznej w Niechob-
rzu są pozytywne, bezpośrednie efekty 
reintegrujące w stosunku do osób wyklu-
czonych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także na pośrednie działa-
nia wywołujące zmianę świadomościową 
w rodzinach uczestników, społeczności 
lokalnej, lokalnych instytucjach pomocy 
i integracji społecznej. 

MOPS
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Zaproszenie do udziału  
w „Senior Wigor” w Racławówce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Boguchwale zaprasza do udziału 
w zajęciach Dziennego Domu „Se-
nior-Wigor” w Racławówce. 

Z placówki mogą korzystać osoby 
powyżej 60 roku życia, mieszkające na 
terenie Gminy Boguchwała, które są 
nieaktywne zawodowo.

Seniorzy od poniedziałku do piąt-

ku w dziennym domu spędzają kilka 
godzin dziennie, gdzie mogą korzystać 
z pomieszczeń do wspólnych spotkań, 
gotowania, ćwiczeń i relaksu. Mają też 
zapewniony ciepły posiłek. Placówka 
zapewnia wszystkim seniorom kom-
pleksowe wsparcie obejmujące również: 

warsztaty terapii zajęciowej, treningi 
umiejętności społecznych i pamięci,  
rehabilitację.

Nabór trwa cały rok.  
Szczegóły pod numerem telefonu:  

17 87 00 211, 17 87 55 260.
MOPS

Narodowy Dzień Zwycięskiego  
Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wiel-
kopolskiego. Z tej okazji na cmenta-
rzu parafialnym w Zabierzowie od-
dano hołd uczestnikowi powstania 
Andrzejowi Grochowemu, który był 
mieszkańcem Racławówki. 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 
27 grudnia 1918 r. Celem powstańców 
był powrót ziem dawnego zaboru pru-
skiego wchodzących w skład Prowincji 
Poznańskiej do Polski, która w tym czasie 
odzyskiwała i umacniała niepodległość. 
Walki rozpoczęły się dzień po przybyciu 
do Poznania Ignacego Jana Paderewskie-
go, powracającego do Polski z emigracji. 
Owacyjnie witany przez licznie zgro-
madzonych mieszkańców mąż stanu 26 
grudnia wygłosił przemówienie z okna 
hotelu Bazar. Zdopingowało ono Pola-
ków do podjęcia walki. Okazja nadarzyła 

się dzień później, kiedy to prowokacyjny 
przemarsz zorganizowali Niemcy, zry-
wając w jego trakcie polskie sztandary 
i chorągwie. W kolejnych dniach wal-
ki objęły kolejne tereny Wielkopolski. 
Powstańcy wywodzili się w olbrzymiej 
mierze z Polskiej Organizacji Wojskowej 
Zaboru Pruskiego – struktury przygo-
towującej się do walk jeszcze przed od-
zyskaniem niepodległości. Po wybuchu 
powstania władzę cywilną i wojskową 
przejęła Naczelna Rada Ludowa, naczel-
nym wodzem powstania mianując gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Powstanie zakończyło się 16 lutego 
1919 r. Wtedy to do postanowień ro-
zejmu w Trewirze zawartego między 
Ententą i Niemcami, dołączono zo-
bowiązanie Republiki Weimarskiej do 
zaprzestania kroków zaczepnych prze-
ciw Polakom oraz wytyczono linię de-

markacyjną. Włączenie do Polski ziem, 
o które toczyły się walki, zatwierdzone 
zostało w traktacie wersalskim podpi-
sanym 28 czerwca 1919 r. Powrót Wiel-
kopolski do Rzeczypospolitej okupiony 
został ofiarą blisko 2,5 tys. osób pole-
głych oraz 6 tys. rannych.

W uroczystościach na cmentarzu 
w Zabierzowie udział wzięli Zastępca 
Burmistrza Justyna Placha-Adamska, 
Radny Powiatu Rzeszowskiego Rafał Bia-
łorucki, a także syn Andrzeja Grochowe-
go, Kazimierz Grochowy wraz z rodziną 
oraz przedstawicielki Koła Gospodyń 
Wiejskich z Racławówki. Inicjatorem spo-
tkania był mieszkaniec Racławówki - re-
gionalista Zdzisław Domino, który zabrał 
głos w imieniu Dyrektora Rzeszowskiego 
Oddziału IPN, przybliżając sylwetkę po-
wstańca Andrzeja Grochowego. 

UM
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Andrzej Grochowy - uczestnik  
Powstania Wielkopolskiego

Na terenie cmentarza parafialne-
go w Zabierzowie, dnia 6 lipca 1974 r. 
odbył się pogrzeb uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego, Andrzeja Grochowe-
go (1899-1974). Urodził się 30 listopa-
da 1899 r. w miejscowości Morownica, 
gmina Śmigiel, powiat Kościan w Wiel-
kopolsce. Jego rodzice to Jan i Jadwiga 
Agnieszka Sobolewska. Miał kilkoro ro-
dzeństwa. Szkołę powszechną ukończył 
w Skarbowie pow. Wolsztyn. Do czasu 
powołania do wojska pomagał rodzi-
com w prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego. Do poboru wojskowego stanął w  
1918 r. i został wcielony do armii nie-
mieckiej. 

W okresie od 5 stycznia 1919 r. do 
22 lutego 1919 r. był uczestnikiem Po-
wstania Wielkopolskiego, służąc w tzw. 
Kompanii Wielichowskiej. Brał udział 
w walkach pod Wolsztynem, Zbąszy-
niem, Grudnem, Kumorowem i Wie-
dzichowem pod dowództwem podpo-
rucznika Kabscha. Dalsza jego służba 
wojskowa to 56 Pułk Piechoty (14 Dy-
wizji Piechoty Wielkopolskiej). Był żoł-
nierzem 6 kompanii. Zwolniony z woj-
ska i przeniesiony do rezerwy w stopniu 
starszego szeregowego w dniu 24 listo-
pada 1921 r. 

Za swoją szczególnie zaangażo-
waną i nienaganną służbę wojskową 
w Powstaniu Wielkopolskim został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Nu-
mer legitymacji 28114 z dnia 26 mar-
ca 1921 r. W okresie od 19 kwietnia  
1960 r. był członkiem Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację, 
wielośrodowiskowej organizacji kom-
batanckiej która skupiała w swoich sze-
regach również uczestników powstania 
wielkopolskiego. Opinie potwierdza-
jącą jego udział w powstaniu podpisali 
Andrzejowi Grochowemu kombatan-
ci: Tadeusz Frankowski zam. w Wieli-
chowie i Leon Kmieć z Zielęcina, pow. 
Kościan. Numer ewidencyjny Andrzeja 
Grochowego to 216766, numer legi-
tymacji członkowskiej 1056/PO. Jego 
udział z bronią w ręku w powstaniu po-
twierdziło również Dowództwo Okręgu 
Korpusu Nr VII w Poznaniu Referat 
Historyczny pismem nr 276-I 3624/39 
z dnia 30 marca 1939 r. celem ubiega-
nia o świadczenie jako uczestnik walk 
o niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

W okresie od 8 września 1938 r. był 
członkiem Związku Powstańców Wiel-
kopolskich. Należał do koła w Wieli-
chowie. Zachował się w dokumentach 
archiwalnych z tamtego okresu wpis że 
został mu nadany dyplom zweryfiko-
wanego członka Związku Powstańców 
Wielkopolskich nr 17213. Zdobył za-
wód chałupnika. 

W docenieniu zasług Andrzeja 
Grochowego dla powstania, Rada Pań-
stwa nadała mu w dniu 26.04.1972 r. sto-

pień wojskowy podporucznika Wojska 
Polskiego. Uchwałę podpisali: Przewod-
niczący Rady Państwa Henryk Jabłoń-
ski oraz minister Obrony Narodowej 
Wojciech Jaruzelski. Wówczas był jed-
nym z 27 powstańców wielkopolskich 
mianowanych na pierwszy stopień 
oficerski. Został odznaczony również 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 
– numer legitymacji T-70544 z dnia 
30.07.1964 r.

Ożenił się z Jadwigą Agnieszką Fra-
nek i przez kilka lat mieszkał w Łubnicy 
pow. Kościan. Pracował przez kilka lat 
w Zakładzie Doświadczalnym w Zie-
lęcinie. Z żoną dochowali się trójki sy-
nów: Stanisława, Tadeusza i Kazimie-
rza. Od 1970 r. mieszkał wraz z synem 
Kazimierzem i jego rodziną w Racławów-
ce, nr domu 62. Syn Kazimierz w 1965 r. 
w Kamiennej Górze zawarł związek 
małżeński z mieszkanką Racławówki 
Stanisławą Kalandyk c. Władysława 
i Leontyny Gubernat. Zmarł nagle 4 lip-
ca 1974 r. w Racławówce jako wdowiec 
i został pochowany w dniu 6 lipca na 
cmentarzu parafialnym w Zabierzowie. 
Niech pamięć o Andrzeju Grochowym, 
powstańcu wielkopolskim, spoczywają-
cym na cmentarzu w Zabierzowie, po-
zostanie wśród nas, jako nasz hołd dla 
jego oddania dla naszej Ojczyzny.

Artykuł przygotował 
Zdzisław Domino



18  WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

KRONIKA

Pożegnanie Honorowego Obywatela  
Gminy Boguchwała Władysława Pelczara

W wieku 81 lat odszedł Honorowy 
Obywatel Gminy Boguchwała, zasłu-
żony dla rozwoju pożarnictwa na tere-
nie gminy oraz całego Podkarpacia, st. 
bryg. w st. spocz. Władysław Pelczar.

Władysław Pelczar urodził się 
w 1941 r. w Boguchwale. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej podjął naukę w Li-

ceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. 
W 1964 roku ukończył Szkołę Ofice-
rów Pożarnictwa w Warszawie uzysku-
jąc kwalifikacje oficera pożarnictwa. 
W swojej karierze pełnił funkcje Ko-
mendanta Rejonowego Straży Pożarnej 
w Leżajsku i w Rzeszowie, a w 1990 roku 
został powołany na stanowisko Komen-
danta Wojewódzkiego Straży Pożarnych 
a później Państwowej Straży Pożarnej 
w Krośnie. 

Za swoje liczne zasługi w rozwoju 
ochrony przeciwpożarowej uhonoro-
wany został wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, w tym 
między innymi Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Inne od-
znaczenia to m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obro-
ny Kraju”, Złoty Medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, Odznaka Honorowa 
„Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnic-
twa”, Odznaka Honorowa „Zasłużony 
dla Pożarnictwa”, Złota Odznaka „Za 
Zasługi w Zwalczaniu Powodzi”, Krzyż 
„Za Zasługi dla ZHP”, Złota Odznaka 

„Zasłużony dla Województwa Rze-
szowskiego”, Złota Odznaka Honorowa 
LZS, Otlicznik Pożarnej Obrony - Li-
tewski Strażak Wzorowy, „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej Woje-
wództwa Krośnieńskiego”, Złoty Znak 
Związku OSP, Medal „Za Prikladnu 
Pracu” – Rosja, Medal „Za Zasluhy 
dla Słuźbu” – Słowacja, Medal Kape-
lana Krajowego Strażaków „Bogu na 
Chwałę - Ludziom na Ratunek”, Medal 
Honorowy im. płk. poż. Andrzeja Ba-
zanowskiego.

Od 1956 r. był członkiem OSP Bo-
guchwała, inicjatorem budowy remizy 
i organizatorem Komitetu Społeczne-
go. Przyczynił się do dofinansowania 
nowych wozów strażackich oraz sprzę-
tu pożarniczego dla jednostek z terenu 
Gminy Boguchwała. 

Władysław Pelczar spoczął na 
cmentarzu w Boguchwale. W ostat-
niej drodze towarzyszyli mu rodzina, 
przyjaciele, władze samorządowe oraz 
przedstawicie służb mundurowych.

UM
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LO w Boguchwale niezmiennie  
wśród najlepszych szkół  

ponadpodstawowych na Podkarpaciu
Ogłoszono wyniki tegorocznego Ran-
kingu Liceów i Techników Perspekty-
wy 2022. Jest to już dwudziesta czwar-
ta odsłona tego bardzo miarodajnego 
zestawienia przygotowanego przez 
Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Do ustalenia pozycji szkół w rankin-
gu wykorzystano wyniki egzaminu ma-
turalnego ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych i dodatkowych. Dla 
szkół dwujęzycznych (taki status ma 
także LO w Boguchwale), uwzględnio-
no dodatkowo wyniki z języka obcego 
na poziomie dwujęzycznym. Procen-
towo, największy udział w globalnym 
wyniku szkoły, mają jednak rezultaty 
z przedmiotów dodatkowych, samo-
dzielnie wskazywanych przez uczniów.

Ranking Liceów Ogólnokształcą-
cych 2022 prezentuje 1 000 najlepszych 
liceów w Polsce. Równolegle opubliko-
wano rankingi wojewódzkie ułatwiające 
dokonywanie porównań szkół w skali 
lokalnej i regionalnej.

Z zestawień tych można odczytać 
wiele cennych informacji. Pozwalają 
one sprawdzać mocne i słabe strony 
szkół, pokazują też kilkuletnie trendy, 

jednoznacznie wskazujące, które licea 
od lat utrzymują równą, nagradzaną 
pozycję (a tym samym wysoką jakość 
nauczania). Dlatego ranking jest waż-
nym drogowskazem dla uczniów szkół 
podstawowych i ich rodziców przy po-
dejmowaniu decyzji w sprawie  dalszych 
etapów kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Boguchwale 
wyróżniono brązowym Laurem. W Ran-
kingu zajmuje ono 24 pozycję w skali 
województwa podkarpackiego. Pozycja 
ta to zauważalny awans w stosunku do 
roku 2021 r., potwierdzający jakość ofia-
rowanej w Boguchwale edukacji.

LOB

Szkoła Podstawowa w Boguchwale  
z Erasmusem

Szkole Podstawowej im. gen. Sta-
nisława Maczka w Boguchwale została 
przyznana „Akredytacja” w sektorze 
Edukacja szkolna w odpowiedzi na wnio-
sek złożony w ramach akcji 1. programu 
Erasmus+, na lata 2022-2027. Rywaliza-
cja była spora, gdyż zaakceptowanych 
zostało jedynie 117 wniosków składa-
nych w całej Polsce przed przedszkola, 
szkoły podstawowe oraz ponadpodsta-
wowe w sektorze Edukacja Szkolna.

Boguchwalska placówka znalazła się 
wśród 3 publicznych szkół podstawo-

wych z Podkarpacia, które uzyskały no-
minację. Ogółem w naszym wojewódz-
twie „Akredytację” otrzymało 9 szkół, 
w większości szkół średnich.

Uzyskanie „Akredytacji” Erasmus+ 
w danym sektorze oznacza uproszczony 
dostęp do finansowania działań w ra-
mach akcji 1. w tym sektorze przez sze-

ścioletni okres obowiązywania „Akredy-
tacji”. W praktyce „Akredytacja” wspiera 
szkoły i inne organizacje w obszarze edu-
kacji szkolnej, które chcą zorganizować 
wyjazdy edukacyjne dla uczniów i pra-
cowników szkół.

Cieszymy się z nowych możliwości 
rozwoju i wierzymy, że będzie to wy-
jątkowa i prestiżowa szansa na rozwój 
kompetencji edukacyjnych i językowych 
przede wszystkim dla naszych uczniów 
oraz nauczycieli.

SP Boguchwała

Szkolny Klub Sportowy 2022
9 szkół podstawowych z terenu Gminy Bo-

guchwała zostało zakwalifikowanych do pro-
gramu „Szkolny Klub Sportowy” na 2022 rok.

W ramach realizacji niniejszego progra-
mu, uczniowie naszych szkół będą mogli 
skorzystać bezpłatnie z dodatkowej aktyw-
ności fizycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych.

Celem programu jest przede wszystkim 
- stworzenie warunków do stymulowania 

i kształtowania nawyku podejmowania ak-
tywności fizycznej przez dzieci i młodzież, 
promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 
oraz stworzenie warunków dla rozwoju ta-
lentów oraz zainteresowań sportowych dzie-
ci i młodzieży.

Program jest finansowany we współpracy 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

UM
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Laboratorium Przyszłości w Lutoryżu
Nic tak nie cieszy jak skonstruowa-

ny własnoręcznie robot, który działa 
i reaguje na nasze polecenia. Drukować 
można nie tylko na papierze, ponieważ 
dzięki specjalnemu sprzętowi można 
wykonać druk 3D. Maszyny do szycia, 
wiertarki, młotki i inne przydatne na-
rzędzia udowadniają, że można malo-
wać również igłą i nitką.

„Prawdziwe cuda” powstają w Szkole 
Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia 
w Lutoryżu w pracowni informatycznej 
i technicznej oraz podczas zajęć dodatko-

wych z robotyki. Pracownie zostały dopo-
sażone dzięki udziałowi szkoły w progra-
mie rządowym „Laboratoria Przyszłości”. 

„Laboratoria Przyszłości” to rządo-
wa inicjatywa finansowana z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 i realizują-
ca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. 
Celem programu jest wsparcie szkół 
podstawowych w budowaniu wśród 
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 
kierunków STEAM (nauka, technolo-
gia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
Gmina Boguchwała otrzymała dotację 

607 600 zł na zakup nowoczesnego sprzę-
tu. W zestawie podstawowym dla każdej 
szkoły znajdą się: drukarka 3D z akceso-
riami, mikrokontrolery z sensorami, ka-
mery, mikrofony oraz stacje lutownicze. 
Dla nas liczy się, by nasi uczniowie oprócz 
nowoczesnych umiejętności posiedli rów-
nież te, które przydadzą się im w codzien-
nym życiu. Są więc maszyny do szycia, 
roboty kuchenne, wiertarki, młotki i inne 
przydatne narzędzia – podkreślają peda-
godzy z SP Lutoryż.

UM, SP Lutoryż

Piknik naukowy z „Projektorem”
Szkołę Podstawową im. Wincentego 

Witosa w Nosówce odwiedzili studenci 
z Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego. To grupa wolontariuszy 
i pasjonatów różnych dziedzin nauki, 
którzy pod okiem koordynatorki - Lidii 
Śmigiel, zaprezentowali niezwykle cie-
kawe zajęcia i warsztaty. 

Uczniowie, podzieleni na grupy, 
uczestniczyli w warsztatach chemicz-
nych, kryminalistycznych, logicznej gry 
w szachy oraz zdrowego żywienia. Pod-
czas pikniku można było dowiedzieć 
się jak pracują profesjonalni detektywi, 
co jeść aby być zdrowym, jak „włączyć” 
logiczne myślenie, a także dlaczego che-
mia jest taka ciekawa i ekscytująca.

„Projektor” to to kluczowy, ogól-
nopolski program realizowany przez 
Fundację Edukacja Przedsiębiorczo-
ści. Autorem i fundatorem jest Polsko-
-Amerykańska Fundacja Wolności, 

a pierwowzorem programu była Zielo-
na Akcja, zorganizowana w 2001 roku. 
Jest to organizacja non profit, społeczna  
przestrzeń dla  twórczego działania. 

Szkoła niezwykle ceni sobie współ-
pracę z wolontariatem studenckim, 
gdyż młodzi ludzie przekazują naszym 
uczniom nie tylko wiedzę, ale również 
poprzez prowadzenie zajęć z różnych 
dziedzin pomagają młodzieży wybrać  
dalszy kierunek edukacji oraz wymarzo-
ny zawód.

SP Nosówka
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Szkolne Walentynki w Woli Zgłobieńskiej
Walentynki – coroczne 

święto zakochanych, ale prze-
cież tego dnia świętują nie 
tylko zakochani. To również 
święto sympatii, przyjaźni 
i dobrych relacji z innymi. 
Ponieważ w tym roku Dzień 
Zakochanych przypadł na 
okres ferii zimowych, ucznio-
wie postanowili świętować go 
kilka dni wcześniej. 

Z tej okazji przygotowali 
„POCZTĘ WALENTYNKO-
WĄ”. Każde dziecko mogło 
wrzucić do specjalnej skrzyn-

ki kartki walentynkowe 
z życzeniami, miłymi słowa-
mi lub wierszykami.  Atmos-
ferę walentynkową dodat-
kowo tworzył odpowiedni 
ubiór uczniów i wystrój klas 
– dominował kolor czerwo-
ny i niezliczona ilość czerwo-
nych serc, pojawiających się 
w różnych miejscach w szko-
le. Na następne Walentynki 
zapraszamy za rok, a miłość, 
radość i uśmiech niech nam 
towarzyszą każdego dnia.

SP Wola Zgłobieńska

Psia Lekcja w Szkole Podstawowej w Racławówce
W Szkole Podstawowej w Racławówce 

pierwszaki przystąpiły do realizacji ogólno-
polskiego programu edukacyjnego Stowa-
rzyszenia Zwierzęta Ludziom „Psia Lekcja”. 
Program wprowadził uczniów w zagadnienia 
opieki nad psami, komunikacji psów i o tym, 
jak zachowywać się bezpiecznie przy psie. 
Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę 
z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikacji 
oraz tego, jak z psem można pomagać innym. 

Ponadto w szkole ogłoszono zbiórkę pie-
niędzy, które pomogą chorym dzieciom, które 
zapadły w śpiączkę, a teraz leczą się i korzystają 
z dogoterapii w klinice BUDZIK - szpitalu dla 
dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa 
przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Gratulujemy pierwszakom dużej wraż-
liwości, bo wspomogły potrzebujących, 
a i z wielkim oddaniem opiekują się w domu 
swoimi zwierzęcymi pupilami.

SP Racławówka

Rodacy Bohaterom
Po raz kolejny społeczność Zespołu Szkół w Kielanówce włączyła 

się do akcji „Rodacy Bohaterom”, organizowanej przez Stowarzyszenie 
Odra-Niemen. Jej celem jest przygotowanie „Paczek Pamięci” dla pol-
skich kombatantów żyjących na Kresach Wschodnich. W ramach akcji 
zbierane były produkty spożywcze.

Ponadto starsi uczniowie z kl. VII i VIII – Wiktoria Hnatio, Natalia 
Orzechowska, Aneta Pietrucha, Gabriela Górnicka, Magdalena Szost, 
Patryk Śliż oraz Karol Sowa – byli wolontariuszami podczas zbiórki or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie w rzeszowskiej Galerii Nowy Świat. 
Natomiast młodsi uczniowie przygotowali piękne kartki z życzeniami.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w tegoroczną zbiórkę 
i okazane wsparcie.

ZS Kielanówka
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Nowe wyposażenie w Miejskim Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwa-

le otrzymało dofinansowanie zadania w ramach 
programu Infrastruktura Domów Kultury 2021 ze 
środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury na realizację zadania: Bo-
guchwalska platforma edukacji kulturalnej - zakup 
nagłośnienia oraz oświetlenia na cele animacji kul-
turalnej w kwocie 60 000 zł. 

Zadanie polegało na doposażeniu sali widowi-
skowej Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 
w nowoczesny sprzęt niezbędny do organizowania 
zajęć stałych, wydarzeń i imprez kulturalnych. Za-
kres projektu dotyczył zakupu profesjonalnego na-
głośnienia stałego i oświetlenia, jako uzupełnienie 
posiadanego. 

Zakup sprzętu wpłynie pozytywnie na oprawę 
odbioru przez widzów organizowanych uroczysto-
ści oraz wydarzeń artystycznych i spektakli teatral-
nych, wernisaży, wystaw, podniesie standard pro-
wadzonej działalności kulturalno-rozrywkowej. 
Zadanie jest zgodne z planem rozwoju placówki 
i przyczyni się do zwiększenia jego potencjału edu-
kacyjno-animacyjnego.

Całkowity koszt doposażenie sali widowisko-
wej wyniósł 76 430 zł.

MCK

Tradycyjne zakończenie okresu kolędniczego  
z „Nosowianami”

Zespół Ludowy „Nosowiany” z Nosówki zorganizował 
środowiskowe spotkanie pt. „Tradycyjne zakończenie okresu 
kolędniczego”. Wydarzenie odbyło się w ramach cotygodnio-
wej próby Zespołu dla członków i sympatyków wtorkowych 
spotkań warsztatowych.

Od początku swojej działalności Zespół odtwarza i pre-
zentuje obrzędy i zwyczaje regionalne, a dzień 2 lutego - Świę-
to Matki Boskiej Gromnicznej to koniec „okresu godów”, czy-
li śpiewania kolęd, pastorałek i chodzenia grup kolędniczych.  
W pierwszej części tego spotkania grupa seniorów Zespołu 

zaprezentowała spontanicznie widowisko pt. „Kolędników 
z gwiazdą, kozą, żydem, dziadem i diabłem” z oryginalnymi 
rekwizytami i przebraniami, które winny tak zamaskować ak-
torów, by nie zostali rozpoznani. 

Rolę gospodarzy spotkania, które odbyło się w Domu Kul-
tury w Nosówce pełnili członkowie Zespołu: Mariola i Mar-
kiem Cisek, którzy zaprosili wszystkich na „pokolędne”, tj. na 
wspólną zabawę z poczęstunkiem, kolędami i tańcami.

źródło i fot. LOK Wspólnota
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KRONIKAKULTURA I ROZRYWKA

Kangur na gigancie
Biały kangur Cezar to jeden z miesz-
kańców zagrody Alpaka Team w No-
sówce, znanej z hodowli alpak. Pew-
nego dnia opiekunowie zauważyli, że 
Cezar oraz jego kompan Juliusz znik-
nęli, bo bramka do ich zagrody była 
otwarta. Juliusza udało się znaleźć 
niedaleko domu, jednak Cezar odbył 
znacznie ciekawszą wędrówkę.

Juliusz i Cezar to dwa kangury, które 
są jedną atrakcją parku zwierząt, prowa-
dzonego przez fundację Podaruj Miłość 
z Nosówki. Fundacja od lat zajmuje się 
wspieraniem rehabilitacji, terapii i usa-
modzielniania się osób z niepełnospraw-
nościami. Prowadzi także Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Mogielnicy.

Gdy wykryto ucieczkę kangurów, 
rozpoczęły się poszukiwania. Juliusz zo-
stał odnaleziony w pobliżu. Niestety, Ce-
zar zniknął. Nie było go w ogrodzie, ani 
w jego okolicy. Jak się okazało Cezar miał 
już za sobą wiele pokonanych kilome-
trów. Lokalne media informowały o ko-
lejnych mieszkańcach, którzy widzieli na 
ulicach Rzeszowa białego kangura. Zwie-
rzę było widziane między innymi w Kie-
lanówce i na osiedlu Staroniwa. 

Do poszukiwań zostali ściągnięci 
wszyscy pracownicy ogrodu, a w me-
diach społecznościowych pojawił się 
apel o pomoc. Pracownicy ogrodu 
przez dwie godziny sprawdzali każdy 
trop, który do nich napływał. Kangur 
Cezar bardzo szybko się przemieszczał, 
a jego opiekunowie podążali tuż za nim, 
zgodnie ze wskazówkami mieszkańców, 
którzy informowali gdzie go widzieli. 
W końcu zadzwonił mężczyzna, któ-
ry w sobotni poranek wyszedł na spa-
cer z psem i zobaczył białego kangura. 
Znaleziono je w Racławówce, niedaleko 
zajezdni autobusowej linii 35. Choć nie 
było to łatwe, zwierzę udało się schwy-
tać bez jego usypiania. - Chcielibyśmy 
wszystkim podziękować z całego serca za 
pomoc w odnalezieniu Cezara. Nie jeste-
śmy sobie w stanie wyobrazić, co mogło-
by się stać gdyby nie pomoc ludzi – pod-
kreślali opiekunowie.

Juliusz i Cezar to kangury Bennetta 
(kangury białoszyje). Przedstawiciele 
tego gatunku osiągają około 70 centy-
metrów długości ciała i najczęściej ważą 
kilkanaście kilogramów. Ciało pokrywa 
futerko: rudawe na głowie, grzbiecie 

i bokach, szarawo-białawe na spodniej 
stronie ciała. Niekiedy rodzą się osob-
niki albinotyczne, z białym futerkiem 
i czerwonymi kolorem oczu. Występu-
ją na Tasmanii i są nieco mniejsze niż 
osobniki australijskie, różnią się także 
swoim zachowaniem. Przystosowały 
się do życia w pobliżu siedzib ludzkich 
i niekiedy można je zobaczyć, jak pasą 
się na trawnikach na obrzeżach miast. 

źródło: tvn24.pl,  
fot. facebook.com/alpakirzeszow
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SPORT

Zimowy Bieg „Wielki Las” w Woli  
Zgłobieńskiej - blisko 250 osób na starcie

12 lutego w Woli Zgłobieńskiej odbyła 
się pierwsza edycja Zimowego Biegu 
„Wielki Las”. Na starcie stanęło blisko 
250 uczestników z całej Polski. Biega-
cze mogli rywalizować na dystansach 
22 km oraz 12 km, a dodatkowo przy-
gotowano także dziesięciokilometro-
wą trasę marszu nordic walking. Start 
i metę zlokalizowano w centrum Woli 
Zgłobieńskiej, a rywalizacja toczyła 
się na malowniczych, leśnych ścież-
kach w tej miejscowości. 

Trasy uzyskały opinię bardzo atrak-
cyjnych, choć wymagających. Rywali-
zacji nie ułatwiało błoto, dlatego ukoń-
czenie dystansu stanowiło bardzo duży 
wysiłek. Finiszujący na mecie zawod-
nicy z uśmiechem i dumą wspominali 
pokonany  dystans. Najdłuższą trasę 
najszybciej pokonał Andrzej Szpunar 
z Rzeszowa, który o kilkanaście sekund 
wyprzedził Roberta Wróblewskiego 
z Lublina. Najszybszą kobietą na me-
cie była Sylwia Kapusta-Szydłak, nie-
gdyś zawodowa kolarka, uczestniczka 

Giro d’Italia. Nagrody specjalne dla 
Najszybszych Mieszkańców Gminy Bo-
guchwała odebrali Mariusz Kobyliński 
z Woli Zgłobieńskiej i Agata Stopa z Bo-
guchwały. 

Interesująca rywalizacja trwała także 
na dystansie 12 km. Tą trasę jako pierw-
szy pokonał Zbigniew Kąkol, a sztuki tej 
dokonał w niemal równo 60 minut. Tuż 
za nim finiszowali Adam Brendzowski 
i Rafał Bronhard. W specjalnej klasyfi-
kacji dla mieszkańców gminy najszybsi 
byli boguchwalanie Grzegorz Rogala 
i Dominika Marcinkowska. 

Na trasie nordic walking zdecydo-
wane zwycięstwo odniósł Tomasz Woj-
towicz. Nie było to żadną niespodzian-
ką, bo wywodzący się z okolic Krosna 
zawodnik ma w swoim dorobku 4 złote 
medale Mistrzostw Europy, dwa wicemi-
strzostwa świata, a także 21 krążków wy-
walczonych podczas Mistrzostw Polski. 
Jako trzecia linię mety minęła najszybsza 
z kobiet, Małgorzata Krawczyk z oko-
lic Częstochowy. Wśród mieszkańców 

Gminy Boguchwała najszybciej finiszo-
wali Andrzej Chmiel i Anna Witalec. 

Organizatorzy – Stowarzyszenie 
Sportowo-Turystyczne „Lubcza” – skła-
dają ogromne podziękowania wszystkim 
partnerom, bez których pomocy nie uda-
ło by się zorganizować tego wydarzenia. 
Bieg został dofinansowany ze środków 
Gminy Boguchwała. Sportowców po-
witał i dopingował na trasie Burmistrz 
Boguchwały Wiesław Kąkol, a w biegu 
udział wzięła Zastępca Burmistrza Ju-
styna Placha-Adamska. Podziękowania 
należą się również Lokalnemu Ośrod-
kowi Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, 
jednostce OSP z Woli Zgłobieńskiej oraz 
Krystianowi Herbie i Grzegorzowi Pit-
tnerowi „Szkoła z Pasją”. Nad organi-
zacją pracował sztab ludzi – wolonta-
riuszy Stowarzyszenia, którym należy 
podziękować za ogrom pracy wykonanej 
z ogromną pasją! 

SST Lubcza,  
fot. Kacper Porada Fotografia
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Kolejny rekordowy Turniej Bokserski o Puchar 
Burmistrza Boguchwały

Za nami siódma edycja Międzynaro-
dowego Turnieju Bokserskiego o Pu-
char Burmistrza Boguchwały. W tym 
roku zawody ponownie pobiły rekord.

Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski o Puchar Burmistrza Boguchwały 
zazwyczaj otwiera sezon, dlatego od 
lat cieszy się nadzwyczajną frekwencją. 
W tym roku, w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Niechobrzu pojawiło się 
160 pięściarzy z klubów z całej Polski, 
w tym z Krakowa, Lublina, Łodzi, czy 
Wrocławia, a także z Ukrainy, Słowacji 
i Rumunii. Tegoroczną nowością był 
dodatkowy ring podłogowy, na którym 
zmagali się młodsi uczestnicy.

Tradycyjnie cały Turniej można 
było śledzić w relacji na żywo dzię-
ki portalowi bokser.org a gościem 
specjalnym zawodów był Łukasz Ró-
żański, Mistrz Polski wagi ciężkiej, 
zdobywca pasa WBC International. 
Łącznie odbyły się 74 walki w katego-
riach od młodzika do seniora, nie bra-
kowało również pojedynków kobiet. 
Podczas turnieju swoją 130 amator-

ska walkę stoczył pochodzący z Woli 
Zgłobieńskiej Mateusz Ziomek. Gminę 
Boguchwała reprezentowało 9 zawod-
ników UKS Gimnasion Boguchwała – 
głównego organizatora Turnieju. Dla 
kilku sędziów Turniej był też egzami-
nem, po którym nabywali uprawnienia 
do rozstrzygania pojedynków.

Klasyfikację drużynową zwyciężyła 
Iryda Mielec. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Maksymiliana Piw-
ko (Gimnasion Boguchwała), senio-
rem: Ilię Badera z Krakowa, juniorem: 
Kryspina Marca z Mielca, kadetem: 
Arona Bzdila, młodzikiem: Adriana 
Kasperskiego (Gimnasion Boguchwa-
ła), adeptem: Damiana Strąka z Mielca. 
Najlepszą zawodniczką uznano Roxanę 
Hamzę z Rumunii.

Wyniki zawodników  
UKS Gimnasion Boguchwała:

71kg senior: Mateusz Pedrak (Morsy 
Dębica) - Paweł Baran (Gimnasion Bo-
guchwała) 3:0
66kg kadet: Szymon Koziński (Galicja 

Sędziszów Młp.) - Mateusz Fic (Gimna-
sion Boguchwała) 3:0
41 kg: Tomasz Jer (Iryda Mielec) - Tymek 
Kasperski (Gimnasion Boguchwała) 3:0
46 kg: Darius Stegai (Rumunia) - Miłosz 
Woźniak (Gimnasion Boguchwała) 3:0
52 kg: Adrian Kasperski (Gimnasion 
Boguchwała) - Wiktor Piocha (Bijące 
Serca Kraków) 3:0
63 kg młodzik: Maksymilian Piwko 
(Gimnasion Boguchwała) - Kartmegi 
Csaba (Rumunia) 3:0
70 kg młodzik: Karol Majcherczyk 
(Skalnik Wiśniówka) - Dawid Przybyl-
ski (Gimnasion Boguchwała)
90 kg młodzik: Jerzy Armatys (Iryda 
Mielec) - Jakub Guzik (Gimnasion Bo-
guchwała) 3:0

Sparingi (niepunktowane):

66 kg: Natalia Salach (Wisłok Rzeszów ) 
- Nikola Wilk (Gimnasion Boguchwała)

źródło: Gimnasion Boguchwała,  
nowiny24; fot. UM
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