Informacje

Gdzie można
otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”:
BOGUCHWAŁA
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19
(GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa”
(ul. Sportowa)
MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury
LUTORYŻ
1. Lokalny Ośrodek Kultury
2. Sklep nr 3 (GS)
ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury
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ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko koło LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury
RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury
WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
RZESZÓW
1. Sklep nr 29
(ul. Świętokrzyska 1)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
oraz wszystkie jej filie na terenie gminy Boguchwała
GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

Czekamy na sygnały
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
e-mail: gbp@boguchwala.pl
Zespół redakcyjny:
Ewa Śliwa, Aneta Świeca, Irena Jakubiec
Wiadomości do zakładki „Wiadomości samorządowe”
przygotowują pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale
Opracowanie graf.: WBX Studio Graficzne
www.wbxstudio.pl
Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl
Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca niezamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.
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Z kalendarza burmistrza…
 6.05 – spotkanie dot. funkcjonowa











nia transportu w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie
6.05 – spotkanie z prezesem Centrum Promocji Sportu i Oświaty
Gminy Boguchwała
7.05 – spotkanie z prezydentem
Rzeszowa T. Ferencem
8.05 – udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w Urzędzie Miasta w Łańcucie
12.05 – spotkanie z przedstawicielami zarządu gminnego pracowników oświaty NSZZ Solidarność
15.05 – udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w Urzędzie Miejskim w Tyczynie
15.05 – spotkanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
18.05 – spotkanie z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Marią Kurowską
19.05 – spotkanie w Ministerstwie
Sportu i Turystyki w Warszawie
20.05 – udział w posiedzeniu Ko-












mitetu Sterującego Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w Urzędzie Gminy w Krasnem
20.05 – udział w walnym zebraniu
Lokalnej Grupy Działania „Trygon –
Rozwój i Innowacja”
21.05 – spotkaniem z prezesem firmy Hartbex
21.05 – spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta
22.05 – spotkanie z radnymi powiatu rzeszowskiego
25.05 – spotkanie w Urzędzie Miasta
Rzeszowa w sprawie powołania Stowarzyszenia ROF
26.05 – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Tyczynie w sprawie powołania Stowarzyszenia ROF
27.05 – udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia ROF
28.05 – spotkanie z dyrektorem Departamentu Dróg i Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego
28.05 – spotkanie z dyrektorem Departamentu Zarządzania RPO
28.05 – udział w święcie 21. Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie

Relacja z Sesji
VIII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu 14 maja
2015 r., została zwołana w trybie art.
20 ust. 3 na wniosek burmistrza.
W trakcie posiedzenia podjęto
uchwałę w sprawie:
1. Wniesienia skargi kasacyjnej.
Skarga kasacyjna dotyczyła wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę
Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Boguchwała w miejscowości Niechobrz.
IX Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się 28 maja 2015 r.
W trakcie posiedzenia podjęto
uchwały w sprawie:

1. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP,
2. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MCK,
3. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego „Wspólnota”
w Zgłobniu,
4. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego „Razem” w Niechobrzu,
5. Możliwości składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
6. Warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
7. Warunków i trybu składania infor-

 1.06 – udział w spotkaniu Stowa












rzyszenia ROF
3.06 – spotkanie z dyrektorem
Departamentu Zarządzania RPO
Urzędu Marszałkowskiego
3.06 – spotkanie z komendantem
miejskim PSP w Rzeszowie
3.06 – spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty
Gminy Boguchwała
8.06 – spotkanie z wiceprezesem
WFOŚiGW w Rzeszowie
9.06 – spotkanie z z-cą dyrektora
Departamentu Zarządzania RPO
Urzędu Marszałkowskiego
10.06 – udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w Urzędzie Gminy w Świlczy
10.06 – spotkanie z uczestnikami międzynarodowej wymiany
młodzieży w ramach programu
ERASMUS
12.06 – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ROF
12.06 – udział w spotkaniu z okazji
15-lecia Grupy Kapitałowej Zapel
15.06 – spotkanie z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Geodeci

macji o gruntach oraz deklaracji na
podatek rolny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
8. Warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na
podatek leśny za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
9. Określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
10. Likwidacji oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych,
11. Wprowadzenia zmian w budżecie,
12. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
13. Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
gminy,
14. Darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego,
15. Zamiany nieruchomości położonych
w Niechobrzu,

Wiadomości samorządowe
16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Mogielnicy, Racławówce, Niechobrzu,
17. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Boguchwale,
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18. Terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy,
19. Przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała,

20. Wyznaczenia radnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych
celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała.
UM

Rynek miejski w Boguchwale otwarty!
30 i 31 maja na rynku miejskim w Boguchwale świętowaliśmy Dni Gminy Boguchwała. Głównym
punktem obchodów było uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanego obiektu.
Święto Boguchwały rozpoczęło się
Sobotą dla Młodych. Pierwsi na scenie
wystąpili adepci szkoły judo UKJ Millenium Rzeszów, wśród których znaleźli
się uczniowie Michała Bartusika – pochodzącego z Niechobrza mistrza Polski seniorów. Nie zabrakło quizu z wiedzy o gminie, przeprowadzonego przez
Młodzieżową Radę Miejską oraz atrakcji
dla dzieci – dmuchanego placu zabaw
oraz eurobungee. Główny punkt sobotniego dnia – finały i pokazy Freestyle
Football – zostały niestety przerwane
przez burzę i silne opady deszczu. Freestyle’owcy dokończyli swój turniej
w hali budynku biurowego. Zawody
przyniosły dużo emocji, a widzowie
mogli zobaczyć niewiarygodne piłkarskie triki. W hali wystąpili także młodzi
tancerze KTT „Dżet”, duet akrobatyczny
oraz Marcin Dudycz, półfinalista programu „Mam talent”. Wydarzeniem towarzyszącym była trzecia edycja Nocy
Bibliotek, która odbyła się w Gminnej
Bibliotece Publicznej. W bogatym programie znalazły się m.in. sesja fotograficzna, wymiana książek, teatrzyk Kamishibai, zabawy literackie, seans filmowy
oraz warsztaty plastyczne.
Niedzielne otwarcie rynku miejskiego zainaugurował barwny korowód
dziecięcy, który przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Mogielnicy przemaszerował na rynek spod budynku
biblioteki. Wśród zgromadzonych gości
znaleźli się: biskup rzeszowski Jan Wątroba, dziekan ks. dr Jan Koc, proboszcz
parafii w Boguchwale ks. Mariusz Mik,
poseł Andrzej Szlachta, reprezentant
marszałka województwa podkarpackiego Waldemar Szumny, starosta
rzeszowski Józef Jodłowski, dyrektor
Agencji Nieruchomości Rolnych Zygmunt Sonsowski, przedstawiciele firmy
ERBUD Rzeszów, zasłużeni i honorowi

obywatele gminy oraz przedstawiciele
instytucji, organizacji i stowarzyszeń
działających w Boguchwale. W uroczystościach wzięli udział mer Trościańca
Juri Bowa, burmistrz Sniny Stefan Milovcik, sekretarz Vranova Andrej Kriszanda
z delegacjami oraz radni Rady Miejskiej
i Rady Powiatu.

Burmistrz Boguchwały Wiesław
Dronka oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol podziękowali
wszystkim osobom i instytucjom związanym z realizacją inwestycji, a przede
wszystkim mieszkańcom, którzy wykazali zrozumienie i cierpliwość w trakcie
prac przy budowie rynku. W imieniu
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mieszkańców Boguchwały symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała rodzina państwa Łętek – Katarzyna i Jakub
wraz z dziećmi, Leną i Karolem. Na zakończenie biskup Jan Wątroba poświęcił rynek.
Pozostała część niedzieli upłynęła
na koncertach i licznych atrakcjach. Na
scenie w żywiołowym koncercie wystąpił zespół „Baciary”, porwając publiczność do tańca i śpiewu. Znane przeboje
zaprezentował zespół „Yaka Band”, którego członkowie na co dzień występują
w programie „Jaka to melodia?”. Swój
repertuar zaprezentowali także: zespół
Denejm z Gimnazjum w Boguchwale,
kapele ludowe oraz zespół „Seven”. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli skorzystać z szerokiego wachlarza atrakcji:
warsztatów cyrkowych, pokazów naukowych firmy Genlabtech, konkursów
i quizów, zabaw z animatorami. Dzieci
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chętnie uczestniczyły w nauce pierwszej pomocy zaprezentowanej przez
ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz prezentacji
Ochotniczych Straży Pożarnych. W nie-

dzielę rozstrzygnięty został również
konkurs LEGO: Boguchwalski Rynek
Przyszłości, a firma „Naukowy Zawrót
Głowy” zapraszała do zabawy klockami
oraz budowania mapy gminy.
Dodatkowo na rynku pojawiły się
punkty medyczne: ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz Centrum Medycznego „Medyk”, a także punkt porad prawnych
Stowarzyszenia „Nowy Horyzont”. Na
stoiskach kół gospodyń wiejskich można było skosztować regionalnych potraw. Dwudniowe święto zakończył pokaz sztucznych ogni.
Organizatorami Dni Gminy Boguchwała byli: Urząd Miejski w Boguchwale, Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale, Młodzieżowa Rada Miejska oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
UM

Przebudowa basenów zakończona
Zakończyły się prace przy
przebudowie basenów w Boguchwale. Obecnie inwestycja
jest w fazie odbiorów technicznych.
Prace budowlane polegały na
kompletnej przebudowie basenów
zewnętrznych wraz z konieczną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu. Powstały 2 nowe baseny otwarte:
duży – rekreacyjny o powierzchni lustra
wody 355 m² i głębokości 1,20 m oraz
mniejszy basen-brodzik o powierzchni
wody 53,98 m² i głębokości 0,15–0,35

Informacje

m. Niecki basenowe wykonane są ze
stali nierdzewnej.
Oba baseny zostały wyposażone
w wiele atrakcji. Z dużym basenem
powiązane są dwie zjeżdżalnie: rurowa i równoległa. Dodatkowe wyposażenie to m.in. dzwonek wodny, maszt
żaglowca, fontanna ścienna, punkty
masażu, siatka do wspinaczki czy gejzer
powietrzny. W sąsiedztwie mniejszego
basenu powstał plac zabaw.
W ramach kompleksowej przebudowy terenu wybudowano także chodniki, oświetlenie oraz stację uzdatniania
wody. Realizatorem prac budowlanych
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była firma Skanska, a koszt inwestycji
wyniósł 5 mln 658 tys. zł. Otwarcie sezonu na boguchwalskich basenach planowane jest na lipiec bieżącego roku.
UM

Sprzedaż działek budowlanych w Lutoryżu
Gmina Boguchwała ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Lutoryżu. Sprzedaż obejmuje
nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr:
 1384/6 o powierzchni 0,1256 ha położone w obrębie Lutoryża,
 1384/7 o powierzchni 0,1233 ha położone w obrębie Lutoryża,
 1384/8 o powierzchni 0,1185 ha położone w obrębie Lutoryża,
 1384/10 o powierzchni 0,1198 ha położone w obrębie Lutoryża,
 1384/11 o powierzchni 0,1087 ha położone w obrębie Lutoryża.
Dla każdej z w/w działek zostały wydane warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2015 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pokój 15, tel. (017) 875 52 25 oraz na stronie internetowej: bip.boguchwala.pl.

Targowisko w Boguchwale
W każdą sobotę od godziny 7:00
zapraszamy na miejskie targowisko
w Boguchwale obok rynku miejskie-

go. Na licznych stoiskach szeroki wybór odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej oraz obuwia, biżuterii, torebek,
tekstyliów. Ubrania i dodatki dostępne we wszystkich rozmiarach i kolorach, dla dzieci, młodzieży, mężczyzn
i kobiet. Bogaty asortyment zaspokoi
wszystkie gusta, nawet te najbardziej
wymagające. Stoiska przygotowali

sprzedawcy z Polski i Bułgarii. Tu każdy
znajdzie coś dla siebie, swojego domu,
ogrodu, gospodarstwa. Kupisz tu sprzęt
gospodarstwa domowego, artykuły
spożywcze, świeże owoce i warzywa,
kwiaty, krzewy i drzewa wprost od rolników i producentów.
Targowisko wyposażone jest w liczne miejsca parkingowe.

Serdecznie zapraszamy do Boguchwały!

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Wybory ławników
Kolegium Sądu Okręgowego
w Rzeszowie ustaliło i zatwierdziło
następującą liczbę ławników potrzebną do wyboru z terenu gminy
Boguchwała na kadencję 2016–2019
do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie:
 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
2 ławników do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych,

 do Sądu Rejonowego w Rzeszowie 2 ławników, w tym: 1 ławnik do
orzekania w sprawach rodzinnych
i nieletnich; 1 ławnik do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.
Kandydatów na ławników mogą
zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zareje-

strowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do
dnia 30 czerwca.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Formularz wniosku oraz wszelkie
dodatkowe informacje dostępne na
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl

Spotkanie międzynarodowe
w Boguchwale – ERASMUS+
W dniach 8–12 czerwca mury pałacu Lubomirskich w Boguchwale (siedziba LOB i GDB) gościły partnerów
programu Erasmus+ z Portugalii,
Włoch, Rumunii i Litwy. Wśród nich
znalazło się 23 uczniów, kilkunastu
nauczycieli oraz kilka osób odpowiedzialnych za realizację projektu
z instytucji wspierających głównego
beneficjenta projektu, szkołę partnerską z Rumunii.
Młodzież z zagranicy przez cały czas
pobytu w Polsce mieszkała w domach
uczniów Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego. Uczniowie zaplanowali dla
swych gości rozliczne atrakcje na weekend. Na przykład chłopcy z liceum zorganizowali kolegom z Portugalii, Litwy

i Rumunii udział w rozgrywce paintballowej. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie najbliższej okolicy.

W poniedziałek przyszedł czas na
oficjalne uroczyste otwarcie spotkania,
w trakcie którego koordynator projektu,
dyrektor Liceum oraz dyrektor Gimnazjum Dwujęzycznego, powitali przybyłych gości. Następnie uczniowie i ich
opiekunowie poznawali siedzibę szkół
i jej najbliższą okolicę. Po obiedzie rozpoczęły się trwające kilka godzin realne działania projektowe. Zamknięciem
dnia był grill zorganizowany dla uczniów
GDB i LOB oraz ich gości, na którym pojawili się także niektórzy absolwenci
oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum. Grupa opiekunów odwiedziła Urząd Miejski w Boguchwale,
gdzie została przyjęta przez burmistrza
Boguchwały Wiesława Dronkę oraz zastępcę burmistrza Piotra Klimczaka.
LOB

Szkoła
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Bardzo dobre wyniki
szóstoklasistów z terenu gminy
1 kwietnia bieżącego roku uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych z naszej gminy przystąpili
do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki na tle województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego.
Szóstoklasiści w części egzaminu
obejmującego język polski i matematykę osiągnęli łącznie pierwszy wynik, zarówno w województwie podkarpackim,
jak i w powiecie rzeszowskim.
W części obejmującej język obcy
gminne placówki zanotowały pierwszy
wynik w powiecie i dziesiąty w województwie.
Średni wynik gminy – 74% z części
pierwszej sprawdzianu oraz 82% z języka angielskiego. W tzw. skali staninowej
(skala opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników
w kraju), w pierwszej części sprawdzianu trzy szkoły osiągnęły wynik średni,
a osiem szkół wynik wysoki. Natomiast
z języka angielskiego cztery szkoły
uzyskały wynik średni, a siedem szkół
wynik wysoki. Żadna ze szkół z terenu
gminy nie znalazła się w grupie szkół
z wynikiem niskim.

zzgmina Boguchwała – język polski i matematyka: 74% | język angielski: 82%
zzpowiat rzeszowski – język polski i matematyka: 68% | język angielski: 78%
zzwojewództwo podkarpackie: język polski i matematyka: 68% | język angielski: 77%

Średni wynik sprawdzianu – język polski / matematyka:
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu – 78,9%
 Szkoła Podstawowa w Kielanówce – 78%
 Szkoła Podstawowa w Racławówce – 77,7%
 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu – 76,7%
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu – 75,9%
 Szkoła Podstawowa w Mogielnicy – 75,1%
 Szkoła Podstawowa w Nosówce – 73,8%
 Szkoła Podstawowa w Boguchwale – 71,2%
 Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – 69,5%
 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 69,5%
 Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej – 66,9%

Średni wynik sprawdzianu – język angielski:
 Szkoła Podstawowa w Zgłobniu – 88,6%
 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 86,6%
 Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej – 85,8%
 Szkoła Podstawowa w Racławówce – 85,2%
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu – 85%
 Szkoła Podstawowa w Boguchwale – 83,7%
 Szkoła Podstawowa w Mogielnicy – 83,1%
 Szkoła Podstawowa w Nosówce – 81,1%
 Szkoła Podstawowa w Kielanówce – 78,6%
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu – 77%
 Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – 70,7%

Finał II edycji projektu
„Mistrzowie Kodowania”
W podsumowaniu II edycji „Mistrzów Kodowania”, który odbył się
na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 czerwca 2015 r. wzięły
udział reprezentacje szkół biorących udział w programie – łącznie
ponad 1300 uczniów i nauczycieli z 280 placówek.

Naszą gminę reprezentowali uczniowie wraz z opiekunami ze szkół:
– Szkoły Podstawowej w Boguchwale
w składzie: Katarzyna Solecka, Paulina Pasierb i Maksymilian Rzepka
pod opieką Lesława Palimąki,
– Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w składzie: Katarzyna Oparowska, Aleksandra Banaś i Gabriela
Szyszka pod opieką Edyty Zalepińskiej,
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 – Szkoły

Podstawowej
w Nosówce w składzie:
Julia Kawa, Zuzanna Rogala i Wiktor Janczycki pod
opieką Danuty Palimąki.

Młodzi reprezentanci z całego kraju mogli dzielić się
swoimi „programistycznymi”
osiągnięciami oraz korzystać
z wielu atrakcji, które zostały
specjalnie dla nich przygotowane. Zwiedzili również
Stadion Narodowy, który był
w tym dniu do ich dyspozycji. Mieli
także okazję zobaczyć niektóre zabytki
Warszawy.

Podsumowaniem dokonań dzieci niech będą słowa, które powiedział
minister Andrzej Halicki do dzieci zgro-

Szkoła
madzonych na Stadionie
Narodowym w Warszawie
podczas wielkiego finału
II edycji projektu „Mistrzowie Kodowania”:
– Jesteście fantastyczną ekipą o niesamowitych
umiejętnościach i możliwościach. Jako minister cyfryzacji jestem dumny, że programowanie komputerów
cieszy się taką popularnością wśród najmłodszych.
Była to okazja do wymiany doświadczeń młodych programistów z całej Polski i nawiązania nowych
znajomości.
Mistrzowie Kodowania to największy
ogólnopolski bezpłatny program edukacyjny, kształtujący kompetencje przyszłości wśród dzieci. W ramach programu, którym objęto 630 szkół w całej Polsce, uczniowie mają szansę przejść przez
cykl 16 lekcji programowania. Udział
w programie jest bezpłatny. Program od
początku istnienia objęty jest patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
oraz Ministerstwa Gospodarki.
Danuta Palimąka

„Potyczki z matematyką” w Lutoryżu
27 maja Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu przeżyła „najazd” entuzjastów matematyki z niemal całej
gminy. Przyczyną tego spotkania był zorganizowany z inicjatywy
nauczycielki matematyki Justyny Lis-Gubernat II Gminny Konkurs „Potyczki z matematyką”.
Celem konkursu było nie tylko rozwijanie zainteresowań matematycznych, ale także umożliwienie uczniom
szczególnie uzdolnionym
matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości
i umiejętności oraz dostarczenie im radości z sukcesu.
Najlepsi matematycy
z klas IV, V i VI z 10 szkół
podstawowych, tj. z Kielanówki, Lutoryża, Mogielnicy, Niechobrza, Nosówki,
Racławówki, Woli Zgłobieńskiej, Zarzecza i Zgłobnia
stanęli do rywalizacji o podium. Konkurs składał się

z 6 konkurencji, zarówno drużynowych,
jak i indywidualnych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą matematyczną

i umiejętnością współpracy w grupie,
co przełożyło się na świetne wyniki.
W takiej sytuacji nie obeszło się bez
dogrywki o III miejsce. Ostatecznie na
podium stanęli:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Armii Krajowej w Kielanówce w składzie:
 Katarzyna Kawa, kl. IV
 Szymon Tracz, kl. V
 Tomasz Słoma, kl. VI
II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Racławówce w składzie:
 Weronika Pasternak, kl. IV
 Karolina Wolska, kl. V
 Krystian Haligowski, kl. VI
III miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Witosa w Nosówce w składzie:
 Milena Wiech, kl. IV
 Natalia Lelek, Kl. V
 Julia Kwaśny, kl. VI
Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Szkoła
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Finał gminnej piłki nożnej

dla dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu
W środę 27 maja w Zespole
Szkół w Racławówce odbył się
finał gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
dziewcząt.
Na parkiecie zmierzyły się ze sobą
trzy reprezentacje: Szkoły Podstawowej
w Racławówce, Szkoły Podstawowej
nr 2 w Niechobrzu i Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Dziewczęta z tych szkół
w zeszłym tygodniu wygrały swoje grupy półfinałowe z pozostałymi drużynami z gminy Boguchwała.
Prawie trzy godziny zmagań piłkarskich nie przyniosły rozstrzygnięcia,

bowiem wszystkie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami kończyły się
wynikiem 3:3. O kolejności miejsc w roz-

grywkach musiał więc rozstrzygnąć dodatkowy konkurs rzutów karnych. Również i tutaj nie zabrakło emocji i zaciętej
rywalizacji. Dogrywka strzelecka, w której rozstrzygający okazał się ostatni rzut
karny, zadecydowała o tym, iż zwycięską drużyną okazała się reprezentacja
dziewcząt ze SP nr 2 w Niechobrzu, drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy,
trzecie przypadło natomiast dziewczętom ze SP w Zarzeczu.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
im powodzenia w kolejnej rundzie rozgrywek na szczeblu powiatowym.
Łukasz Bubicz

Kolejna wizyta Słowaków
w Zespole Szkół w Racławówce
Zespół Szkół w Racławówce gościł
grupę uczniów wraz z dyrekcją i nauczycielami z Zakladnej Skoly „Lucna”
we Vranovie na Słowacji. Podczas trzydniowego pobytu, który zaplanowano od 11 do 13 maja, goście zwiedzili
Urząd Miejski w Boguchwale, nowo
wybudowany rynek wraz z przyległymi
zabudowaniami w Boguchwale, zamek
w Łańcucie oraz miasto Rzeszów, gdzie
podziwiali m.in. rzeszowskie podziemia
i multimedialną fontannę.
Słowacy uczestniczyli również z rówieśnikami z gimnazjum w lekcjach
j. angielskiego, chemii, fizyki, matematyki i historii. Mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy przy
wykorzystaniu nowoczesnych metod
uczenia się w laboratorium językowym

i nowoczesnej pracowni chemiczno-fizycznej. We wtorek zorganizowano
dyskotekę integracyjną, podczas której
uczniowie z Vranova i Racławówki bawili się między innymi w rytmach polskiej
i słowackiej muzyki.

We wrześniu planowane jest kolejne
wspólne spotkanie, tym razem we Vranovie, na które wybiorą się uczniowie
i nauczyciele z Racławówki. W przyszłym 2016 roku minie 10 lat wzajemnej
współpracy między szkołami.

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Kronika / Warto wiedzieć

Rynek wczoraj i dziś
Po siedmiu latach od nadania Boguchwale praw miejskich, ruszyła jedna z największych inwestycji w historii
gminy – budowa rynku miejskiego.
Zabytkowy spichlerz został poddany
rewitalizacji, wokół budynku powstały
zieleńce oraz fontanny, a rynek otrzymał
nową nawierzchnię z kostki brukowej.
Mieszkańcy z dziećmi mogą skorzystać
z nowego placu zabaw oraz terenu spacerowego.
Remontem został objęty także
dawny budynek biurowo-warsztatowy,
przeznaczony pod działalność organizacji pozarządowych, działalność kulturalną, edukacyjną oraz wystawienniczą.
Przebudowana została część piętrowa
budynku, wykonana nowa elewacja

i docieplenie. Powierzchnia użytkowa
budynku to ponad 1242 m². Inwestycja
była współfinansowana ze środków Unii

Europejskiej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego.

Ćwiczenia ratownicze w Boguchwale
29 maja na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Boguchwale odbyły się ćwiczenia
obrony cywilnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uczestniczyły w nich jednostki z Boguchwały, Mogielnicy
i Niechobrza.

W ramach manewrów przeprowadzono symulację ewakuacji Liceum Ogólnokształcącego, ćwiczono pierwszą pomoc przedmedyczną oraz działania ratowniczo-gaśnicze. W ćwiczeniach wzięło udział 130 uczniów i pracowników szkoły.

Warto wiedzieć
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PIKNIK RODZINNY
w Woli Zgłobieńskiej
W piękną słoneczną sobotę 30 maja
2015 r. gmach naszej szkoły zapełnił się
uczniami i ich rodzinami na „rodzinne
świętowanie”. Swoją obecnością zaszczycił nas także burmistrz Boguchwały Piotr Klimczak i ksiądz proboszcz Stanisław Buszta.
Piknik rodzinny został zorganizowany z okazji „Dnia rodziny” oraz w ramach realizowanych przez naszą szkołę
projektów edukacyjnych „Czas na zdrowie” i „Zgodnie z naturą”.
Głównym celem pikniku była promocja zdrowego stylu życia i umocnienie relacji dziecko–rodzic. Uczniowie klas 0–III przedstawili program
artystyczny dla rodziców. Były wiersze,
piosenki i tańce. Podczas pikniku zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci
i rodziców jak pokaz Freestyle Football,
malowanie twarzy, nauka robienia dużych baniek mydlanych, pokaz filmów
„Śmietnik w mojej głowie”, prezentacja
projektów z ochrony środowiska i prac
„Zdrowo żyję” oraz prezentacja połą-

czona z degustacją zdrowego jedzonka
przygotowana przez rodziców i dzieci.
Można było spróbować smacznej zupy
z soczewicy, placka ze szpinaku, ciasteczek zbożowych, szaszłyków owocowych, chlebka z miodem, koktajli
owocowych i wiele innych smakołyków.
Osoby przygotowujące te wszystkie
pyszności chętnie dzieliły się informacjami o walorach odżywczych i sposobach przygotowania tych potraw.
Przeprowadzono liczne konkursy:
rodzinne malowanie kredą „Zdrowo
żyję”, pokaz mody ekologicznej (rodzic

również pokazu udzielania pierwszej
pomocy w wykonaniu strażaków z OSP
Niechobrz.
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody za całoroczną zbiórkę makulatury. Szczególnie wyróżniono 3 osoby,
które przyniosły po ponad tonie makulatury i w nagrodę otrzymały tablety:
Gabriela Mik – kl. 6, Kacper Sendecki –
kl. 1a i Artur Chmiel – kl. 6.
W ramach projektu „Zgodnie z naturą” uczniowie prezentowali swoje prace w postaci plakatów i informatorów
przedstawiających walory przyrodnicze
naszej miejscowości leżącej w bliskości
rezerwatu przyrody „Wielki Las – Wola
Zgłobieńska”.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację tego pikniku.
Danuta Palimąka

i dziecko), konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs wiedzy na wesoło, zawody
sportowe i mecz piłki koszykowej.
Można było również wykonać profilaktyczne badania medyczne zmierzyć
ciśnienie krwi i poziom cukru.
Dzieci z dużym zainteresowaniem
oglądały wyposażenie wozu strażackiego i radiowozu policyjnego oraz mogły
zobaczyć psa tropiącego. Nie zabrakło

Młodzi literaci z gminy Boguchwała
VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moje spotkania z przyrodą”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle, cieszy się wśród uczniów z terenu gminy Boguchwała wielkim zainteresowaniem.
Już po raz kolejny młodzi literaci
wzięli pióra w swoje ręce, by wyczarować piękne formy wypowiedzi. Powstały barwne opisy, przepełnione emocjami kartki z pamiętnika i dziennika oraz
wciągające opowiadania o pięknie otaczającego świata i możliwościach jego
poznawania wszystkimi zmysłami. Jury
doceniło ich wysiłek. Wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa w Boguchwale:
 Julia Ciura – kl. Vb – laureat,
 Karolina Telesz – kl. Vb – wyróżnienie,
 Zuzanna Sanecka – kl. Va – wyróżnienie.
Opiekunowie: mgr Agnieszka Uryniak,
mgr Lesław Palimąka
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej:

 Katarzyna Oparowska – kl. IV – laureatka,
 Amelia Nowak – kl. IV – wyróżnienie
Opiekun: mgr Danuta Palimąka.
Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Lesław Palimąka
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Noc pełna wrażeń!
Noc Bibliotek 2015 w Boguchwale
30 maja odbyła się Noc Bibliotek 2015 w Boguchwale. W tym roku boguchwalska biblioteka dołączyła do ponad 600 bibliotek w całym kraju, które wspólnie promowały czytelnictwo i zachęcały do korzystania
z bogatej oferty bibliotek w ramach I Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek.

Dzieci brały aktywny udział w konkursach przygotowanych na Noc Bibliotek

Ci, którzy wzięli udział w tej im prezie
mogli skorzystać z sesji fotograficznej
promującej czytelnictwo, zdjęcia wykonane przez fotografa Tadeusza Poźniaka zostaną opublikowane w kalendarzu bibliotecznym na 2016 r. Dla dzieci
odbył się teatrzyk Kamishibai „Legenda
o skarbniku”, rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego, przegląd dziecięcych talentów oraz warsztaty plastyczne. Punktem kulminacyjnym I Ogólnopolskiej
Nocy Bibliotek było wspólne czytanie
„Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Podczas tegorocznej Nocy, odbył
się również kiermasz książki, a także
w tym dniu można było uniknąć „kary”,
czyli abolicja dla czytelników, którzy nie
oddali książek w terminie.
Biblioteka to takie miejsce, w którym poczytasz, posłuchasz, pomówisz
i pomilczysz… nie tylko w dzień. Jest
instytucją pracującą na rzecz wzrostu
świadomości kulturowej w społeczeństwie. Nieustannie podejmuje wyzwania po to, by poszerzyć ofertę, rozbudować księgozbiór, zaproponować
inspirujące i modne wydarzenia oraz
ułatwić dostęp do nowych technologii,
a także tworzy miejsce, w którym widać
dbałość o szczegóły dotyczące historii
i kultury regionu.
Noc Bibliotek jest właśnie takim
wydarzeniem, skupiającym różne pokolenia wokół wielu wydarzeń, a to
wszystko w Waszej bibliotece i dla Was
Czytelnicy i Użytkownicy.
Aneta Świeca
fot. T. Poźniak

Wspólne czytanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima

Warsztaty plastyczne

Teatrzyk Kamishibai pt. „Legenda o skarbniku”

Kultura

15

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE

Motoryzacyjne klasyki
na rynku w Boguchwale,
czyli VII Rajd Nocy Muzeów
Mieszkańcy Boguchwały mogli podziwiać zabytkowe pojazdy,
które przybyły do Boguchwały w ramach VII Rajdu Nocy Muzeów.
Organizatorem wydarzenia był Automobilklub Rzeszowski, we
współpracy z gminą Boguchwała.
Motoryzacyjne klasyki rozpoczęły
swój przejazd w Pstrągowej, przejeżdżając przez Dobrzechów, Strzyżów
i Czudec. Tradycyjnie kierowcy zmierzyli się z odcinkiem specjalnym pod
Krzyżem Milenijnym w Niechobrzu.
Wieczorem kawalkada pojazdów dotarła na rynek miejski w Boguchwale,
gdzie odbył się główny punkt impre-

zy – nocny Konkurs Elegancji. Uczestnicy zaprezentowali swoje samochody
i ich historię, a wielu z nich wystąpiło
w strojach powiązanych z epoką pojazdu. Na rynku pojawił się m.in. uniktowy
Polski Fiat 508, sportowe MG TD, jedyne
w swoim rodzaju BMW Isetta oraz wiekowy Willys Overland Whippet z 1926
roku. Fani polskiej motoryzacji mogli

zobaczyć Syrenę 104 „kurołapkę” oraz
Fiaty 126p. Mocną grupę stanowili właściciele zabytkowych SAAB-ów, jednak
największe wrażenie wywarła historyczna rajdówka Audi Quattro S1 grupy
Motorsport Bełtowski. Równocześnie
w hali wystawienniczej budynku biurowego odbywała się wystawa pojazdów
i motocykli. Kolejną atrakcją sobotniego
wieczoru było kino plenerowe, z projekcją filmu Charliego Chaplina „Brzdąc”.
Właściciele zabytków mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz szybkość
pojazdów na trasie Super OS-u, który odbył się w niedzielę na ul. Kwiatkowskiego. Spektakularny przejazd zaprezentował Marcin Bełtowski w Audi Quattro.
Kierowcy po kilkukrotnym przejechaniu
OS-u powrócili na rynek, gdzie wzięli
udział w próbach sprawnościowych.

„Nosowiany” na XII Przeglądzie
Pieśni i Muzyki Ludowej
– XXXI KROPA Korczyna 2015
Zespół „Nosowiany” stawia na młodzież. Podczas „XII Przeglądu Pieśni
i Muzyki Ludowej – XXXI KROPA Korczyna 2015” w dniu 31 maja, w kategorii śpiewu grupowego a cappella
wystąpiła debiutująca grupa młodych
„Nosowianów”, która była jedyną grupą
młodzieży i stanęła do konkurencji z zasłużonymi grupami śpiewaków. Ponadto opiekun grupy Stefania Buda zdobyła
I nagrodę w kategorii gawędziarzy.
Red.

UM
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40 lat minęło

– jubileusz zespołu „Nosowiany” z Nosówki
Zespół „Nosowiany” z Nosówki 16 maja br. świętował jubileusz
40-lecia działalności. Na zorganizowaną wspólnie z LOK
„Wspólnota” w Zgłobniu uroczystość zaproszono przedstawicieli
samorządu lokalnego, instytucji i przyjaciół.
Imprezę zaszczycili swą
obecnością burmistrzowie
Miasta i Gminy Boguchwała,
radni miasta i powiatu oraz
przedstawiciele wszystkich
instytucji kultury i organizacji społecznych w gminie
oraz przedstawiciele zespołów w gminie i przyjaciele
w tym zespoły z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Rzeszowie. Z kierowanych słów do widowni
i Zespołu „Nosowiany„ przez
Burmistrza i pozostałych
mówców brzmiała radość
i uznanie dokonań, podkreślone dyplomami za długoletnią pracę w zespole i kontynuację tradycji rodzinnych i regionalnych… Zespół
w przygotowanej pieśni jubileuszowej
podkreślił również ten nastrój śpiewając:
„40 lat mamy więcej, ale nam to nie szkodzi, gdy gramy i śpiewamy, to czujemy
się młodzi... Daj rękę przyjacielu i podnieś wysoko czoło, razem zaśpiewajmy,
a będzie nam wesoło…”
W części artystycznej rozpoczętej
przez zespół Jubilatki ze Zgłobnia z tradycyjnym „Sto lat” wystąpił także Zespół
Pieśni i Tańca „Nosowianki” z Nosówki liczący około 60 par w czterech grupach
wiekowych od 7 do 30 lat, prowadzony
przez Karolinę Majdan.
GBP

Uroczystość
mająca
charakter ogólnodostępnej
akademii
środowiskowej
odbyła się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce. Wszystkich
gości przy wejściu witała tradycyjnie muzyką kapela Zespołu „Nosowiany” pod kierunkiem Aleksandra Malaka,
natomiast na sali można było
obejrzeć ciekawą wystawę
fotograficzną z 40-letniej
działalności przygotowaną
przez Stefanię Budę, podczas uroczystości odbył się
również kiermasz wydawnictw.

I Gminny Konkurs Recytatorski
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Zarzeczu we
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowała
I Gminny Konkurs Recytatorski
pod hasłem „W świecie poezji
księdza Jana Twardowskiego”.

W konkursie brało udział 10 uczniów
ze szkół podstawowych z Racławówki,
Lutoryża, Nosówki i Zarzecza.
Spośród uczestników wyłoniono 3
nagrody, które otrzymały: Katarzyna
Cwynar (SP Racławówka), Aleksandra
Skubisz (SP Lutoryż) i Patrycja Przerwanek (SP Zarzecze). Pozostali recytatorzy

otrzymali wyróżnienia oraz nagrody
książkowe, a także książki zakupione
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na Rok 2015. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Lucyna Kijowska
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Izolator w „10” na zakończenie
sezonu. Awans Jedności, Iskry i Novi
Izolator Boguchwała bezbramkowo zremisował z Resovią w ostatnim spotkaniu III ligi
lubelsko-podkarpackiej. Dzięki
temu remisowi i jednoczesnej
porażce Avii Świdnik biało-zieloni zakończyli rozgrywki na 9.
pozycji.
Jedność Niechobrz na cztery
spotkania przed zakończeniem
sezonu zdobyła mistrzostwo IV
ligi. Drużyna ze Stobiernej nie
wykorzystała potknięcia liderów
w Bratkowicach, przegrywając
z Grodziszczanką. Tym samym,
po roku przerwy niechobrzanie
ponownie powalczą w IV lidze.
Wygrana ze Staroniwą sprawiła, że
w przyszłym sezonie po raz drugi Grom
Mogielnica zagra w klasie A. Mecz obfitował w walkę. Mogielniczanom udało

się szybko objąć prowadzenie, jednak
faul w polu karnym dał gospodarzom
rzut karny i wyrównanie. W drugiej połowie obie drużyny nieskutecznie pró-

bowały zdobyć zwycięskie trafienie. Dobre zmiany w drużynie
Gromu przyśpieszyły grę i w 89.
minucie, rzutem na taśmę, mogielniczanie zdobyli bramkę na
miarę utrzymania się w A-klasie.
Będący ostatnio w dobrej
formie Płomyk Lutoryż nie znalazł sposobu na Iskrę. Przez chwilę zespół ze Zgłobnia prowadził
nawet 4:0. Lutoryżanie zdobyli
dwa gole w krótkim odstępie
czasu, ale na ściganie Iskry było
już za późno. Podopieczni Roberta Madei wygraną z Płomykiem zapewnili sobie mistrzostwo B-klasy. Do Iskry dołączyli
także Novi, którzy w przyszłym sezonie
zagrają na boiskach A-klasy. Drużyna
z Nosówki zwyciężyła w Szufnarowej
6:1.

Udane starty bokserów z Boguchwały
Bokserzy UKS Gimnasion Boguchwała mogą
pochwalić się dobrymi
startami podczas zawodów w Polsce i na Słowacji. Pięściarze wzięli udział
w VII Międzynarodowym
Memoriale im. Henryka
Paska, który odbył się 10
maja w Zamościu. W turnieju wystąpiło 42 zawodników z 16 klubów
z Polski i Ukrainy. Bardzo
efektownie zaprezentował się senior Sebastian
Murias w wadze do 60 kg,
który jako jedyny z boguchwalskiego klubu wygrał swoją walkę w 3-rundowym pojedynku z przeciwnikiem Adrianem Kawką z KB „Bokser” Steniatyn.
Bardzo dobrze walczył również kadet
Adam Ziomek w kategorii wagowej
75 kg, który stosunkiem głosów sędziów 1:2 przegrał z Jakubem Zbyratem
z RKB Wisłok Rzeszów.
Dwa srebrne medale bokserzy

„Gimnasionu” zdobyli podczas Międzywojewódzkiego Turnieju Bokserskiego
„Złoty Feniks” w Stalowej Woli. Adam
Ziomek, ponownie stosunkiem głosów
sędziów 1:2, przegrał walkę finałową
z Łukaszem Pawłowskim, zawodnikiem
Nowohuckiego Klubu Bokserskiego
z Krakowa. Natomiast Konrad Walawen-

der, junior w kategorii wagowej 75 kg, przegrał również na punkty 0:3 z Jakubem Zbyratem z Rzeszowskiego Klubu Bokserskiego
„Wisłok”.
Boskerzy z Boguchwały zaprezentowali bardzo
dobrą formę także podczas Turnieju II Słowackiej Ligi Boksu zorganizowanego 30 maja 2015 r.
w Miejskiej Hali Sportowej
w Stropkovie. Najciekawiej
z ekipy zaprezentował się
Norbert Gubernat walczący w kategorii wagowej 75
kg, który od pierwszego
do ostatniego gongu mocno pracował, aby pokonać słowackiego
boksera. Była to jedna z lepszych widowiskowo walk tego turnieju. Efektowne
zwycięstwa odnieśli również Sebastian
Murias i Adam Ziomek, wygrywając
przez TKO w I rundzie. W turnieju wzięło
udział 80 bokserów ze słowackich i polskich klubów.
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Rajdowcy na trasach w Niechobrzu
– 1. Rajd Rzeszowiak
Pierwsza edycja Rajdu Rzeszowiak rozpoczęła zmagania w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Podkarpacia. Zawody organizowane przez Automobilklub Rzeszowski przyciągnęły 30 załóg
– 11 z nich startowało w rajdzie okręgowym, reszta w Super KJS. Wszyscy rywalizowali na sześciu
odcinkach specjalnych w Siedliskach i Niechobrzu.
Pierwszą rundę w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Podkarpacia wygrał duet Maciej Wojdyło i Rafał
Dziura. Na drugim miejscu sklasyfikowano Macieja Hawrę i Sławomira Leję
(Renault Clio), a trójkę uzupełnili Maciej
Matysiak i Sebastian Trzaska (Citroen
Saxo). Głównymi pretendentami do wygrania klasy „Gość” byli Grzegorz Dul
i Łukasz Gwiazda w Mitsubishi Lancer
Evo IX. Wygrywając wszystkie odcinki
specjalne, pokonali o ponad trzy minuty Witolda Zimnego i Łukasza Hoszkę (Renault Clio). Na trzecim miejscu
uplasowali się Grzegorz Musz z Bogusławem Browińskim (Renault Clio R3T).
Za podium uplasował się jadący FSO
Polonezem organizator Rajdu Nocy Mu-

zeów w Boguchwale Paweł Hoffman
z Marcinem Barłogą.
Bardzo zaciętą
walkę stoczyli zawodnicy uczestniczący w Super KJS,
nowości regulaminowej sezonu 2015.
Próby wygrywały
łącznie trzy załogi
(po dwie na każdą
z nich), co pokazuje,
jak wyrównana była
walka. Najlepiej poradzili w niej sobie Michał Podsiadło ze
Sławomirem Kołodziejem (Renault Clio),
którzy pokonali Daniela Mecha z Domi-

Karolina Wolska

wicemistrzynią Polski
w skokach do wody
Karolina Wolska, uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Racławówce, reprezentując ZKS Stal Rzeszów, została dwukrotną Wicemistrzynią Polski juniorów młodszych
w skokach do wody, które odbywały się w dniach 6–7 czerwca w Rzeszowie, w ramach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.

Podczas dwudniowych zawodów na rzeszowskiej pływalni rywalizowali ze sobą najlepsi zawodnicy z całej Polski.
Karolina startowała w dwóch konkurencjach: trampolina
1 m i trampolina 3 m. Uzyskany wynik – 200 pkt – zagwarantował zawodnicze tytuły wicemistrzyni w obydwu konkurencjach. Jednocześnie Karolina została wybrana najlepszą
zawodniczką mistrzostw w kategorii dziewcząt.

nikiem Bubulą (Citroen Saxo). Pierwszą
trójkę uzupełnili Wojciech Kędzior i Mateusz Trznadel (Renault Clio)

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Tradycja – Nowoczesność – Zaufanie
Już dziś skorzystaj
z promocyjnych warunków kredytowych

KREDYT LETNI

Stałe oprocentowanie – tylko 4,9% w skali roku
Kwota kredytu od 1 000 zł do 20 000 zł
Okres kredytowania do 12 miesięcy
Szybka decyzja – minimum formalności – kredyt na dowolny cel

Szanowni Państwo,
z dużą satysfakcją informujemy, iż w dniu 15 października 2014 r. uruchomiona została nowa placówka
Banku w miejscowości Kielanówka (na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Geodeci” – Kielanówka 35,
budynek F).
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Reprezentatywny przykład Kredytu letniego (na dzień 12.06.2015 r.) : RRSO wynosi 13,36% dla całkowitej kwoty kredytu 5 000,00 zł na cele konsumpcyjne,
spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 433,81 zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 200,00 zł i opłacie
przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 4,9% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita
kwota do zapłaty przez konsumenta 5333,50 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 133,50 zł. Promocja trwa do 30.09.2015 r.
Centrala w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 118
tel. (17) 85-91-400,
fax (17) 85-91-415
Sala obsługi Klientów
tel. (17) 85-91-410 - 414
Obsługa klientów:
poniedziałek – piątek
w godz. od 7.30 do 15.00
www.bsniechobrz.pl

Oddział w Kielanówce
35-106 Rzeszów
Kielanówka 35F/1U
tel. (17) 74-01-044
lub 534-959-900
Obsługa klientów:
poniedziałek, środa, piątek
w godz. od 7.30 do 15.00;
wtorek, czwartek
w godz. od 10.00 do 17.30

Filia w Boguchwale
36-040 Boguchwała
ul. Dr. Tkaczowa 61
tel. (17) 87-11-792
Obsługa klientów:
poniedziałek – piątek
w godz. od 8.30 do 15.30

Ekspozytura w Zgłobniu
36-046 Zgłobień
tel. (17) 87-16-097
Obsługa klientów:
poniedziałek – piątek
w godz. 7.30–16.00

Ekspozytura w Lutoryżu
36-040 Lutoryż
tel. (17) 87-01-133
Obsługa klientów: wtorek i piątek
w godz. od 8.00 do 13.30; poniedziałek,
środa i czwartek – nieczynne

Ekspozytura w Rzeszowie (Zwięczycy)
35-083 Rzeszów
ul. Beskidzka 76a
tel. (17) 87-13-230
Obsługa klientów: poniedziałek – piątek
w godz. 9.00–6.30

