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Z kalendarza burmistrza…
	16.06 – spotkanie z  wicemarszał-

kiem województwa podkarpackie-
go Marią Kurowską

	17.06 – spotkanie robocze człon-
ków zarządu Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego w Głogowie

	20.06 – VIII Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych w  Nie-
chobrzu

	20.06 – otwarcie Domu Działkow-
ca w Boguchwale

	20.06 – obchody jubileuszu 15-le-
cia działalności Orkiestry Dętej 
w Mogielnicy

	21.06 – jubileuszowe uroczystości 
125-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 
w Niechobrzu

	22.06 – spotkanie robocze człon-
ków zarządu ROF w Lubeni

	23.06 – spotkanie z dyrektorem NZOZ 
„Sokrates” Mariuszem Małeckim

	24.06 – spotkanie z  radnymi po-
wiatu rzeszowskiego

	24.06 – spotkanie z przedstawicie-
lami spółki „Instalbud”

	24.06 – posiedzenie zarządu Sto-
warzyszenia ROF w Łańcucie

	29.06 – posiedzenie zarządu Sto-
warzyszenia ROF w Tyczynie

	29.06 – spotkanie z przedstawicie-
lami firmy „Remondis”

	29.06 – walne zebranie Związku 
Gmin Podkarpacka Komunikacja Sa-
mochodowa

	30.06 – Konwent Wójtów i  Burmi-
strzów

	01.07 – spotkanie z  prezesem PKS 
Rzeszów S.A. Wiesławem Szeligą

	07.07 – narada w Urzędzie Marszał-
kowskim w  Rzeszowie dotycząca 
strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych ROF

	13.07 – posiedzenie zarządu Stowa-
rzyszenia ROF w Boguchwale

	14.07 – spotkanie z  wójtem Lubeni 
Adamem Skoczylasem

	17.07 – spotkanie z  dyrektorem 
Departamentu Zarządzania RPO 
Urzędu Marszałkowskiego Adamem 
Hamryszczakiem

	17.07 – posiedzenie zarządu Stowa-
rzyszenia ROF w Boguchwale

	20.07 – spotkanie z  prezesem fir-
my Inżynieria Rzeszów S.A. Jerzym 
Żyłą

	20.07 – spotkanie z  członkiem za-
rządu PKS Rzeszów S.A. Robertem 
Sołkiem

	21.07 – spotkanie z wykonawcą stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych ROF

	21.07 – spotkanie z dyrektorem De-
partament Rolnictwa, Geodezji i Go-

spodarki Mieniem Urzędu Marszał-
kowskiego Zofią Kochan

	22.07 – Konwent Wójtów i Burmi-
strzów

	23.07 – spotkanie z sołtysami
	24.07 – robocze spotkanie Stowa-

rzyszenia ROF
	11.08 – posiedzenie zarządu Sto-

warzyszenia ROF w Boguchwale
	12.08 – powitanie uczestników XI 

Ogólnopolskiego Pleneru Malar-
skiego Boguchwała 2015

	13.08 – spotkanie z  dyrektorem 
Podkarpackiego Zarządu Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych Małgorza-
tą Wajdą

	13.08 – posiedzenie zarządu Sto-
warzyszenia ROF w Boguchwale

	19.08 – spotkanie z  prezesem To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta Aleksandrem Zaciosem

	21–22.08 – wizyta w  słowackim 
Vranovie nad Topl’ou 

	27.08 – spotkanie z  Wicemarszał-
kiem województwa podkarpackie-
go Wojciechem Buczakiem

	28.08 – udział w  posiedzeniu 
Komitetu Monitorującego Re-
gionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  
w Urzędzie Marszałkowskim.

X Sesja Rady Miejskiej 
w  Boguchwale odbyła się 
w  dniu 18 czerwca 2015 roku. 
W  trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawach:
1. Zmiany budżetu na 2015 rok.
2. Zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej.
3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego gminy Bo-
guchwała za 2014 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu.

4. Udzielenia absolutorium burmi-
strzowi za 2014 rok.

5. Upoważnienia burmistrza do 

Relacja z X, XI i XII Sesji Rady Miejskiej 
w Boguchwale 

ustalenia cen za korzystanie 
z basenu.

6. Wysokości i zasad ustalenia do-
tacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie 
gminy Boguchwała.

7. Uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Boguchwała w miej-
scowości Niechobrz.

8. Powołania zespołu dla wyraże-
nia opinii o zgłoszonych kandy-
datach na ławników.

9. Nadania nazwy placu w Bo-
guchwale.

10. Nabycia na rzecz gminy Bo-
guchwała nieruchomości poło-
żonych w Boguchwale.

XI Sesja Rady Miejskiej 
w  Boguchwale odbyła się 
w  dniu 9 lipca 2015 roku. 
W  trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawach:
1. Zmiany budżetu na 2015 rok.
2. Zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej.
3. Podwyższenie kapitału zakłado-

wego Centrum Promocji Sportu 
i Oświaty Gminy Boguchwała.



WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE5Wiadomości samorządowe

W  tegorocznym rankingu łącz-
nie gmina Boguchwała uzyskała 50,35 
punktów, najlepsza gmina Kołobrzeg 
60,05, a sklasyfikowana na 100. miejscu 
gmina Rypin 44,88.

W  pierwszej setce najlepszych 
gmin miejskich i  miejsko–wiejskich 
w  Polsce z  województwa podkarpac-

Wysoka pozycja gminy Boguchwała 
w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych gmin w Polsce. Z satysfakcją informu-
jemy, że gmina Boguchwała zajęła 43 miejsce w kraju w XI edycji wśród 847 samorządów miejskich 
i miejsko-wiejskich. Celem rankingu jest „uhonorowanie samorządów, które najbardziej dbają o roz-
wój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzial-
ności i bezpieczeństwa finansowego”. Prowadzony ranking samorządów przez dziennik „Rzeczpo-
spolita” jest uznawany w Polsce za najbardziej miarodajne i wiarygodne źródło informacji o kondycji 
polskich gmin.

kiego obok Boguchwały są tylko Mielec 
(26. miejsce), Lesko (32. miejsce), Kań-
czuga (91. miejsce), Radymno (92. miej-
sce), Nisko (93. miejsce).

Kapituła Rankingu brała pod uwa-
gę dane finansowe pochodzące z  Mi-
nisterstwa Finansów, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego i  Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, oceniała również 
sprawność zarządzania, dochody (w  zł 
na osobę), wydatki (w  zł na osobę), 
pozyskane środki unijne (w  zł na oso-
bę), zobowiązania/dochody (w  proc.), 
nakłady na gospodarkę mieszkaniową 
(w  zł na osobę), wydatki na promocję 
w  wydatkach ogółem (w  proc.), liczbę 

4. Utworzenia odrębnych obwo-
dów głosowania dla przeprowa-
dzenia referendum ogólnokrajo-
wego.

5. Wyrażenia zgody na zawarcie 
umów użyczenia pomieszczeń 
szkolnych.

6. Zmiany uchwały Nr 
XLV/539/2013 w sprawie try-
bu udzielania i rozliczania do-
tacji dla prowadzonych na te-
renie gminy szkół niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół 
publicznych, niepublicznych 
przedszkoli oraz niepublicznych 
przedszkoli oraz niepublicz-
nych innych form wychowania 
przedszkolnego.

7. Wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia.

8. Przystąpienia do realizacji przed-
sięwzięcia pn. „Rozbudowa 
i przebudowa kompleksu base-
nów w Boguchwale – II etap” 
w formule Partnerstwa Publicz-
no-Prywatnego.

XII Sesja Rady Miejskiej 
w  Boguchwale odbyła się 
w  dniu 20 sierpnia 2015 roku. 
W  trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawach:
1. Uchylenia uchwały Nr 

XI.125.2015 z dnia 9 lipca 2015 
roku,

2. Zmiany budżetu na 2015 rok,
3. Udzielenia pomocy finansowej 

dla powiatu rzeszowskiego,
4. Zmiany uchwały Nr IV.25.2015 

roku w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej.

5. Zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej.

6. Emisji obligacji.
7. Zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i okre-
ślenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

8. Zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego 
oraz podatku leśnego od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i okre-
ślenia  wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

9. Uchwalenia statutu osiedla Bo-
guchwała Centrum.

10. Uchwalenia statutu osiedla Bo-
guchwała Górna.

11. Uchwalenia statutu osiedla Bo-
guchwała Dolna.

12. Uchwalenia statutu osiedla Bo-
guchwała Gaj.

13. Uchwalenia statutu sołectwa 
Kielanówka.

14. Uchwalenia statutu sołectwa Lu-
toryż.

15. Uchwalenia statutu sołectwa 
Mogielnica.

16. Uchwalenia statutu sołectwa Ra-
cławówka.

17. Uchwalenia statutu sołectwa 
Nosówka.

18. Uchwalenia statutu sołectwa 
Niechobrz.

19. Uchwalenia statutu sołectwa Za-
rzecze.

20. Uchwalenia statutu sołectwa 
Wola Zgłobieńska.

21. Uchwalenia statutu sołectwa 
Zgłobień.

22. Zmiany uchwały Nr LXIII/684/10 
w sprawie trybu i sposobu po-
woływania i odwoływania człon-
ków oraz szczegółowych warun-
ków funkcjonowania Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

23. Przeznaczenia do sprzedaży nie-
ruchomości stanowiących włas- 
ność Gminy Boguchwała.

24. Przyjęcia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ście-
ków.

25. Utworzenia odrębnych obwo-
dów głosowania w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

26. Wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia pomieszczeń 
szkolnych.
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Rady sołeckie i sołtysi rozpoczęli  
nową kadencję

Rada Miejska w  Boguchwale podczas XI Sesji podjęła stanowisko w  sprawie ważności wyborów 
sołtysów oraz rad sołeckich. Wybory odbyły się w dniach 12–14 czerwca. Druga tura wyborów w Woli 
Zgłobieńskiej i  Mogielnicy została przeprowadzona 28 czerwca. Zaświadczenia dla sołtysów oraz 
rad sołeckich wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.

Sołtysi i rady sołeckie 
kadencji 2015–2019:

Sołectwo Kielanówka 
Sołtys: Maria Fąfara
Rada sołecka: Franciszek Kloc, 
Lilianna Mazur, Janusz Świder, 
Dorota Ziemniak, Roman Bła-
żej, Robert Kalandyk, Marek 
Probola.

Sołectwo Lutoryż 
Sołtys: Maria Uberman
Rada sołecka: Anna Wolska, 
Wiesław Gajdek, Małgorzata 
Kawa, Regina Roman-Gołąb, Mirosław 
Bosek, Marcin Bojda, Kazimiera Sanec-
ka, Mariusz Żarów, Robert Borcz, Mie-
czysław Kleciak, Zofia Barnat, Włady-
sław Zyga.

Sołectwo Mogielnica 
Sołtys: Maria Niedziałek
Rada sołecka: Michał Gliwa, Iwona Po-
mykała, Andrzej Obuch, Małgorzata 
Krajewska, Mariusz Szczygieł, Renata 
Bartnik, Joanna Rykała.

Sołectwo Niechobrz
Sołtys: Marian Kawa
Rada sołecka: Józef Pieniążek, Janusz 
Pietrucha, Wiesław Drążek, Maria Bie-
niek, Zofia Czech, Ryszard Ziobro, Wła-
dysław Rzepka.

Sołectwo Nosówka
Sołtys: Grzegorz Gubernat
Rada sołecka: Władysław Wiech, Wie-
sław Czech, Lucyna Pałka, Piotr Bobeł, 
Adam Stachowicz, Marek Cisek, Renata 
Byjoś.

Sołectwo Racławówka 
Sołtys: Kazimiera Gajdek
Rada sołecka: Wiesław Bać, 
Andrzej Świder, Jerzy Kuna, 
Bogusław Depa, Roman Gaj-
dek, Wojciech Rzucidło, Ane-
ta Pomykała.

Sołectwo Wola Zgłobieńska 
Sołtys: Roman Krupa
Rada sołecka: Piotr Kobyłecki, 
Zyta Franczyk, Izabela Broda, 
Wiesław Rzepka, Zbigniew Toś, 
Ryszard Lelek, Janusz Dziedzic.

Sołectwo Zarzecze
Sołtys: Dawid Szostek
Rada sołecka: Rafał Wilk, Stanisław 
Znamirowski, Katarzyna Warchoł, Do-
rota Czech, Sebastian Müller, Stanisław 
Bucior, Sylwia Borowiec.

Sołectwo Zgłobień 
Sołtys: Łukasz Hudzik
Rada sołecka: Jacek Kościak, Tadeusz 
Ciebiera, Wiesław Toś, Elżbieta Długosz, 
Paweł Świder, Stanisław Worosz, Zbi-
gniew Pizło.

UM

nowych podmiotów gospodarczych, 
wsparcie przedsiębiorczości,   politykę 
prorodzinną, innowacyjność i inne.

Boguchwała jest gminą, które uzy-
skały maksymalną liczbę punktów jeśli 
chodzi o  wsparcie przedsiębiorczości 
i  promocji zatrudnienia. Jak napisali 
dziennikarze „Rzeczpospolitej” w  ko-
mentarzu do tego rankingu: „dla wielu 
władz lokalnych rozwój gospodarczy 
stał się nie tylko jednym z zadań należą-
cych do samorządów, ale wręcz kluczo-
wym wyzwaniem”.

Ogólnemu Rankingowi Samorzą-
dów towarzyszy Ranking Europejski 
Samorząd, wskazujący gminy, które 

najefektywniej pozyskują fundusze 
unijne oraz Innowacyjny Samorząd. 
W  tym pierwszym gmina Boguchwała 
zajęła 89. miejsce w  Polsce na 847 sa-
morządów. Pod uwagę wzięto pozy-
skane przez gminę w  2014 roku środki 
z UE w przeliczeniu na mieszkańca oraz 
wartość podpisanych umów z dofinan-
sowaniem unijnym. W  pierwszej setce 
gmin z  województwa podkarpackiego 
znalazła się jeszcze tylko gmina Cie-
szanów (88. miejsce). W rankingu Inno-
wacyjny Samorząd nasza gmina zajęła 
25. miejsce w  Polsce. Pod uwagę bra-
no m.in. dostęp do spraw urzędowych 
przez Internet, ilość darmowych punk-

tów dostępu do Internetu, zintegrowa-
ny system zarządzania gminą.

Zdaniem burmistrza Wiesława 
Dronki: wynik tegorocznego rankingu 
to ogromna radość i  satysfakcja, że na-
sza gmina jest w grupie wiodących gmin 
w  Polsce. Szczególnie, że większość tych 
najlepszych gmin w  rankingu leży w  bo-
gatych regionach Polski. Wyróżniamy się 
dobrze prowadzoną gospodarką finan-
sową i  dużą aktywnością inwestycyjną 
gminy. Skutecznie pozyskujemy środki 
unijne. To wspólny sukces mieszkańców, 
pracowników samorządowych,   za który 
wszystkim serdecznie dziękuję.

UM 
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2014-2020

Głównym celem utworzenia Dzien-
nego Domu „Senior-Wigor” w  Racła-
wówce jest wsparcie seniorów z terenu 
gminy Boguchwała poprzez udostęp-
nienie im infrastruktury zapewniającej 
aktywne spędzanie czasu. W  ofercie 
placówki planowane są zajęcia tema-
tyczne dostosowane do potrzeb i  za-
interesowań osób starszych. Stworze-
nie przyjaznego miejsca dla seniorów 
jest także odpowiedzią samorządu na 
problemy tej grupy mieszkańców – 

Powstanie dom dziennego 
pobytu dla seniorów

Gmina Boguchwała otrzymała dofinansowanie na utworzenie 
domu dziennego pobytu „Senior-Wigor” w  Racławówce. W  ra-
mach rządowego programu pilotażowego dofinansowanie otrzy-
mało 119 samorządów z całej Polski, w tym 11 z Podkarpacia.

podkreśla zastępca burmistrza Piotr 
Klimczak.

„Senior-Wigor” adresowany jest 
do osób niepracujących w  wieku 60+. 
Projekt zakłada utworzenie dzienne-
go domu „Senior-Wigor” dla dziesięciu 
mieszkańców gminy Boguchwała. Se-
niorzy będą mogli korzystać z placówki 
od poniedziałku do piątku, w wymiarze 
co najmniej 8 godzin. Gminny „Senior-
-Wigor” zostanie ulokowany w dawnym 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Racławówce. W ramach projektu prze-
widuje się dostosowanie budynku do 
osób starszych, w tym zniwelowanie ba-
rier architektonicznych, a  także remont 
pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz 
zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ku. W placówce znajdą się m.in. kuchnia, 
sala spotkań, pomieszczenia aktywności 
ruchowej oraz terapii indywidualnej.

Przewidywany koszt utworzenia 
domu „Senior-Wigor” w  Racławówce 
wyniesie ponad 310 000 zł. Dofinanso-
wanie otrzymane z rządowego progra-
mu to 246 700 zł. Rozpoczęcie działal-
ności planowane jest na koniec br.

UM

Lokalna Grupy Działania „Trygon – 
Rozwój i Innowacja” zakończyła realiza-
cję Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 
Osi 4 Leader PROW na lata 2007–2013 
z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego. W  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013   gminy, instytucje kultury, 
parafie, stowarzyszenia, zespoły spor-
towe, osoby fizyczne i  przedsiębiorcy 
skorzystali ze wsparcia w  wysokości 
7 517 985,82 PLN. 

W  chwili obecnej Stowarzyszenie 
LGD „Trygon Rozwój i  Innowacja” in-
formuje o  rozpoczęciu prac nad nową 
Lokalną Strategią Rozwoju w  ramach 
Leader PROW 2014–2020. W  związku 
z powyższym zapraszamy osoby fizycz-
ne i prawne, gminy, instytucje kultury, 
rolników, przedsiębiorców, koła gospo-
dyń wiejskich, ochotnicze straże po-
żarne, stowarzyszenia oraz mieszkań-
ców  zainteresowanych tworzeniem 
lokalnej strategii rozwoju na spotkania 
konsultacyjne. Ważnym elementem 
tworzenia strategii będzie analiza sła-
bych i  mocnych stron, szans i  zagro-

LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” 
spotkania konsultacyjne

żeń obszaru oraz wypracowanie celów 
lokalnej strategii rozwoju. Zwracamy 
się również do mieszkańców obszaru 
LGD z  prośbą o  przedstawienie pro-
pozycji zakresów tematycznych, które 
wymagają wsparcia w  ramach nowej 
perspektywy finansowej. Składając 
propozycje, prosimy mieć na uwadze 
program Leader (Rozwój Lokalny Kie-
rowany przez Społeczność) w  ramach 
PROW 2014–2020.

Harmonogram spotkań 
konsultacyjnych:

14.09.2015 r. w godz. 16:00–18:30
16:00 – rozpoczęcie spotkania
16:05 – informacja na temat głównych 
założeń RLKS na lata 2014–2020
16:20 – prezentacja diagnozy obszaru 
objętego LSR
17:00 – przerwa 
17:10 – prezentacja wstępnej analizy 
SWOT
17:30 – dyskusja i wypracowanie projektu 
analizy SWOT 
18:30 – zakończenie spotkania

12.10.2015 r. w godz. 16:00–18:00
16:00 – rozpoczęcie spotkania
16:05 – prezentacja analizy SWOT po 
konsultacjach
16:25 – prezentacja wstępnych celów 
i przedsięwzięć LSR
16:50 – przerwa
17:00 – dyskusja i wypracowanie 
projektów celów i przedsięwzięć LSR
18:00 – zakończenie spotkania

28.10.2015 r. w godz. 16:00–17:30
16:00 – rozpoczęcie spotkania
16:05 – prezentacja projektu LSR 
obszaru LGD na lata 2014–2020
16:20 – dyskusja 
16:50 – przerwa 
17:00 – podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia LSR obszaru LGD „Trygon-
Rozwój i Innowacja” na lata 2014–2020
17:30 – zakończenie spotkania

Miejsce spotkań:
Boguchwała/Sala Widowiskowa Urzędu 
Miejskiego w Boguchwale  
(36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134)

Zarząd Stowarzyszenia  
Lokalnej Grupy Działania 

 „Trygon – Rozwój i Innowacja”

2014-2020
2014-2020

2014-2020
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Pociągi pojadą w dni robocze w relacji:
	 Rzeszów Główny – Boguchwała
 odjazdy z  Rzeszowa Głównego 

o godz.: 06:37, 07:45, 14:30, 16:50
 przyjazdy do Boguchwały o godz.: 

06:50, 07:58, 14:43, 17:03
	 Boguchwała – Rzeszów Główny
 odjazdy z  Boguchwały o  godz.: 

07:23, 08:07, 15:10, 17:10
 przyjazdy do Rzeszowa Głównego 

o godz.: 07:37, 08:21, 15:29, 17:23
Podróż ze stacji w Boguchwale do 

stacji Rzeszów Główny trwa tylko 13 

Nowe połączenia kolejowe 
Boguchwała–Rzeszów

Od 1 września br. spółka „Przewozy Regionalne” uruchamia 
8 nowych połączeń na odcinku Boguchwała – Rzeszów Główny.

minut. Dodatkowo połączenia zostały 
zintegrowane z  komunikacją autobu-
sową w Boguchwale. Połączenie będzie 
obsługiwane autobusem szynowym se-

rii SA 103. Oferuje 70 miejsc siedzących 
oraz do 100 stojących. W  części nisko-
podłogowej pojazd przystosowany jest 
do obsługi osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich. Autobus wypo-
sażony jest w  monitoring, automat do 
sprzedaży biletów – płatność kartą płat-
niczą. Pojazd oferuje również miejsca do 
przewozu rowerów. Całość wyposażona 
jest w  system klimatyzacji powietrza, 
wyświetlacze informacji dla pasażera 
oraz Wi-Fi.

Na pasażerów czekają promocyjne 
ceny w  ramach nowej „Taryfy Podkar-
packiej”. Cena biletu jednorazowego na 
trasie Boguchwała – Rzeszów Główny to 
tylko 1,50 zł, a bilet miesięczny jedynie 
50,00 zł. Przewoźnik honoruje również 
wszystkie ulgi ustawowe dla uczniów, 
studentów oraz innych uprawnionych.

www.przewozyregionalne.pl

Rozpoczęła się budowa drugiego 
budynku na osiedlu Koreja

Trwają prace przy budowie pierwszego budynku na osiedlu „Ko-
reja 3”. Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec roku. Jedno-
cześnie rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego budynku. Na 
terenie 16,5 ha wybudowanych zostanie 1280 mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, wyposażonych w  windy oraz garaże podziemne, 
15 mieszkań w zabudowie szeregowej, 30 domów oraz ponad 1300 
miejsc postojowych. Na nowym osiedlu zamieszka blisko 4500 osób.

www.tbsboguchwala.pl 

Nowy rok szkolny w  jedenastu 
szkołach podstawowych z  terenu 
gminy Boguchwała rozpoczęło 1316 
uczniów w  79 oddziałach, z  czego 291 
dzieci w klasach pierwszych.

W  trzech gimnazjach zdobywanie 
wiedzy kontynuować będzie 341, a w bo-
guchwalskim Liceum Ogólnokształcą-
cym 95 dzieci. W gimnazjum dwujęzycz-
nym naukę rozpocznie 33 uczniów.

Naukę czas zacząć
1 września pierwszy dzwonek obwieścił 

koniec tegorocznych wakacji. 

dżetu Gminy Boguchwała na prace 
remontowo-modernizacyjne to blisko 
370 000 zł.

UM 

W  okresie waka-
cyjnym we wszystkich 
placówkach oświato-
wych przeprowadzo-
no prace remontowe. 
Prace modernizacyj-
ne objęły swoim zakresem także po-
mieszczenia, w  których funkcjonować 
będą nowe punkty przedszkolne. War-
tość środków wydatkowanych z  bu-

http://www.przewozyregionalne.pl/
http://tbsboguchwala.pl/
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Uzyskanie certyfikatu jest zwień-
czeniem pilotażowego projektu „Cy-
frowa Szkoła” realizowanego w  latach 
2012-2013, jak również podsumowa-

Szkoła nowych technologii
Szkoła Podstawowa w  Zgłob-
niu uzyskała prestiżowy certy-
fikat „Szkoły gotowej na TIK”. 
To wyróżnienie potwierdza 
rozwój kompetencji nauczycie-
li w  zakresie rozwijania tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnej w edukacji.

Zaproszona młodzież reprezen-
towała Ukrainę, Polskę, Luksemburg 
i  Niemcy. Łącznie 5 szkół spędziło 
wspólnie bardzo interesujący tydzień.

Braliśmy udział w różnego rodzaju 
warsztatach z zakresu ekologii, polityki, 
geografii i znajomości państw naszych 
współkolegów z  Niemiec, Luksembur-
ga, Ukrainy i Polski.

Oprócz warsztatów zorganizo-
wano nam zabawy integracyjne i  wy-
cieczki do stolicy landu Saarbruecken, 
Strasburga we Francji, Schengen w Luk-
semburgu, oraz do Orscholz, skąd była 
jedna z grup niemieckich. Tam zwiedzi-
liśmy ich piękną szkołę, zjedliśmy obiad 

Międzynarodowa współpraca  Gimnazjum  
im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale

Uczniowie z kl. I Gimnazjum Żytkiewicza gościli 
w Niemczech na Tygodniu Europejskim

W dniach 3–9 maja 2015 pod opieką pani Teresy Angerman-Jasi-
czek odbył się wyjazd do Niemiec na zaproszenie ośrodka Schul-
landheim Spohns Haus w Gersheim na kolejny  Tydzień Europej-
ski organizowany tam rokrocznie na początku maja.

w stołówce i  obejrzeliśmy urocze miej-
sce pętlę rzeki Saary.

Zawarliśmy międzynarodowe 
przyjaźnie, zwiedziliśmy bardzo cieka-
we miejsca, poznaliśmy kulturę krajów 
sąsiadujących z  Polską. Moglibyśmy 
każdemu polecić podobny wyjazd, 
a  sami pojechalibyśmy tam z  chęcią 
jeszcze raz. Będziemy wracać często 
w  naszych wspomnieniach do tych 
wspaniałych dni.

Gimnazjum Żytkiewicza 
gościło kolejną grupę 
młodzieży z Niemiec 

W dniach 17–24 maja 2015 od-
była się w  Boguchwale kolejna 
wymiana uczniowska ze szkoły 
partnerskiej z  Niemiec. Grupa 
gości liczyła 12 uczniów i 2 pa-
nie nauczycielki – opiekunki. 

Młodzież znalazła gościnne przyję-
cie w  domach polskich uczniów. Wszy-
scy dołożyli wszelkich starań, aby goście 
dobrze się czuli, za co należą się rodzi-
nom szczególne podziękowania.

Starannie przygotowany program 
obfitował w różnego rodzaju warsztaty, 
wycieczki, zabawy plenerowe i urozma-
icone spotkania w rodzinach.

Punktem ulminacyjnym był 3-dnio-
wy pobyt w  Centrum Caritas Natura 
2000 w  Budach Głogowskich obfitujący 
we wspólne zajęcia pod kierunkiem wy-
kwalifikowanych instruktorów.

Supernowoczesny ośrodek i  go-
ścinność jego gospodarzy pozostanie na 
długo w  naszej pamięci. 

Michalina Rzucidło i Gabriela Rusinek
Teresa Angerman-Jasiczek

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

niem udziału szkoły w  ogólnopol-
skim projekcie „Aktywna Edukacja” 
w  latach 2013/2014 i  2014/2015. Po-

twierdza także jeden z głów-
nych aspektów koncepcji 
rozwoju szkoły obejmujący 
wykorzystanie nowocze-
snych technologii podczas 
zajęć z uczniami.

W  projekcie „Aktyw-
na Edukacja” w  ostatnich 
dwóch latach aktywnie 
uczestniczyli niemal wszyscy 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Zgłobniu. 

SP Zgłobień
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Urodził się 26 kwietnia 1962 r. 
w  Niebylcu. Po ukończeniu Wydzia-
łu Agronomii na Akademii Rolniczej 
w Krakowie w 1982 r. rozpoczął pracę 
jako stażysta w dziale doświadczalnic-
twa w Wojewódzkim Ośrodku Postępu 
Rolniczego w Boguchwale (późniejszy 
PODR). W  tej instytucji rolniczej pra-
cował ponad 25 lat. Był doradcą rol-
nym w  gminach Czudec i  Niebylec, 
a  także specjalistą ds. mechanizacji. 
Sprawował również funkcję zastępcy 
kierownika ds. technologii, a w latach 
2002–2004 był zastępcą dyrektora 
PODR-u. 

Obowiązki dyrektora pełnił dwu-
krotnie w latach 2005–2006 oraz 2008–
2009. Dzięki jego zaangażowaniu ośro-
dek pozyskał środki finansowe dla rolni-
ków z podkarpackich wsi oraz realizował 
programy rozwoju obszarów wiejskich 
dla województwa podkarpackiego. Bę-
dąc dyrektorem PODR przeprowadził 
m.in. remont budynków służących dzia-
łalności szkoleniowej z  wyposażeniem 
ich w nowoczesny sprzęt do przekazy-
wania wiedzy i praktyki rolniczej.

Stanisław Telesz – wspomnienie
25 czerwca br. zmarł Stanisław Telesz, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale w latach 2005–2006 i 2008–2009. 

W  latach 2010–2015 pracował 
w wydziale środowiska i rolnictwa Urzę-
du Wojewódzkiego w  Rzeszowie, peł-
niąc funkcję zastępcy dyrektora tego 
departamentu. Wówczas jako koordy-
nator działań był zaangażowany w akcję 
ratunkową i usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych, które nawiedziły wojewódz-
two podkarpackie w  czerwcu/lipcu 

Stanisław Telesz (1962–2015)

2010 r. Podejmował działania w zakresie 
oceny strat powodziowych i  udzielania 
pomocy dla środowisk rolniczych do-
tkniętych skutkami klęsk żywiołowych. 

Zaangażowany w  działania spo-
łeczne i  samorządowe na terenie gmi-
ny Niebylec. Działacz klubu sportowe-
go „Aramix” w  Niebylcu, gdzie orga-
nizował turnieje piłkarskie, m.in. dla 
podkarpackich instytucji związanych 
z  rolnictwem. Jeden z  założycieli para-
fialnej drużyny piłkarskiej „Grunwald” 
Połomia. W latach 1998–2002 przewod-
niczący Rady Gminy w Niebylcu, a w la-
tach 2006–2008 wicewójt gminy Nieby-
lec. Członek OSP Połomia.

Za szczególne osiągnięcia w  pra-
cy zawodowej został uhonorowany 
przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej  Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi  (2005  r.) oraz Medalem Złotym za 
Długoletnią Służbę  (2013 r.). Zmarł 25 
czerwca po długoletniej chorobie. Po-
chowany 29 czerwca br. na cmentarzu 
w rodzinnej Połomi.  

Rafał Białorucki  

 Co daje nam ePUAP oprócz możliwo-
ści kierowania korespondencji do insty-
tucji publicznych?

Profil zaufany to bezpłatna meto-
da uwierzytelnienia obywateli w  sys-
temach e-administracji (m.in. ePUAP, 
CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufane-
mu obywatel może załatwić sprawy 
administracyjne drogą elektronicz-
ną, bez konieczności wychodzenia 
z domu, 24 godziny na dobę, z dowol-
nego miejsca.

Załóż profil zaufany. Załatw sprawę  
w urzędzie nie wychodząc z domu

Już teraz możesz wysłać pismo do dowolnego urzędu o każdej porze bez potrzeby osobistej wizyty 
w instytucji publicznej. Taką możliwość daje Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, 
w skrócie nazywana ePUAP.

metodę uwierzytelniania. Posiadając 
nazwę użytkownika (login), hasło oraz 
konto poczty elektronicznej (na które 
przesyłany jest jednorazowy kod auto-
ryzacyjny), obywatele mogą załatwić 
wiele spraw urzędowych, np. założyć 
firmę przez internet czy elektronicznie 
sprawdzić i opłacić składki ZUS.
 W  jaki sposób można założyć profil 
zaufany?

Należy najpierw założyć kon-
to użytkownika na portalu ePUAP -  

Profil zaufany jest jedną z  funk-
cjonalności elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 
To zestaw danych, które identyfikują 
obywatela w  systemach podmiotów 
wykorzystujących profil zaufany jako 
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www.epuap.gov.pl, z  którego wy-
syłamy wniosek o  potwierdzenie 
profilu zaufanego. Następnym 
krokiem jest uwierzytelnienie 
profilu w Urzędzie Miejskim w Bo-
guchwale. W  urzędzie dokumen-
tujemy przed urzędnikiem swoje 
dane osobowe, a on porównuje 
je z  wprowadzonymi do systemu. 
Po pozytywnej weryfikacji danych, 
na podstawie przedłożonego do-
wodu osobistego, konto założone 
na portalu ePUAP zyskuje status profilu 
zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych wła-
ściciel profilu zaufanego może posługi-
wać się nim w kontaktach z administra-
cją w  sposób podobny jak podpisem 
elektronicznym.
 Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny 
podpis. Właściciel loguje się na stronie 
www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI 

FUNDUSZ SPOŁECZNY

którą chce zrealizować, wypełnia wnio-
sek, podpisuje go profilem zaufanym, 
a następnie wysyła wniosek do urzędu.
 Kto może założyć profil zaufany i czy 
jest on dostępny bez dodatkowych 
opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, 
dostępny dla wszystkich osób, 
które założą konto na portalu 
ePUAP.

Projekt pn. „E-Usługi Miast 
i  Gmin Podkarpackich” współfi-
nansowany jest ze  środków Unii 
Europejskiej w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki,  Priorytet V. Dobre rządzenie, 
Działanie 5.2. Wzmocnienie po-

tencjału administracji samorządowej, 
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarzą-
dzania w  administracji samorządowej,   
w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

800  060  800 – Bezpłatna, cało-
dobowa infolinia Głównego Inspek-
tora Sanitarnego. Pod tym numerem 
telefonu możemy uzyskać informacje 
na temat negatywnych skutków za-
żywania dopalaczy oraz o  możliwo-
ściach leczenia. Na infolinię GIS moż-
na przekazywać także informacje, 
które mogą ułatwić służbom dotarcie 
do osób handlujących tymi nielegal-
nymi substancjami.

116  111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i  Młodzieży. Służy on mło-
dzieży i  dzieciom potrzebującym 
wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia 
dzwoniącym możliwość wyrażania 
trosk, rozmawiania o sprawach dla nich 
ważnych oraz kontaktu w trudnych sy-
tuacjach. Linia jest dostępna codziennie 
w godzinach 12:00–22:00.

800  100  100 – Telefon dla rodzi-
ców i  nauczycieli w  sprawach bezpie-

Dopalacze – gdzie szukać pomocy?
 Masz wątpliwości, czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
możliwości leczenia? Wiesz wszystko o  negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? 
Masz informacje o  miejscach, w  których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można 
szukać pomocy.

czeństwa dzieci. To bezpłatna i  anoni-
mowa pomoc telefoniczna i  online dla 
rodziców i nauczycieli, którzy potrzebu-
ją wsparcia i informacji w zakresie prze-
ciwdziałania i pomocy dzieciom przeży-
wającym kłopoty i trudności wynikające 

z problemów i zachowań ryzykownych, 
takich jak: agresja i przemoc w szkole, 
cyberprzemoc, wykorzystywanie sek-
sualne, kontakt z  substancjami psy-
choaktywnymi, uzależnienia, depresja, 
myśli samobójcze, zaburzenia odży-
wiania. Linia dostępna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 12:00–18:00.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nu-
mer przeznaczony jest zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgło-
sić problemy dzieci. Telefon jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku w  go-
dzinach 8:15–20:00. Po godzinie 20:00 
oraz w dni wolne od pracy każdy może 

przedstawić problem i zostawić numer 
kontaktowy. Pracownik telefonu zaufa-
nia oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy 
obowiązujący na terenie całej Unii Eu-
ropejskiej. 

http://www.epuap.gov.pl/
http://www.epuap.gov.pl/
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Jak nie dać się oszukać, 
jak zadbać o  swoje bezpie-
czeństwo w  ruchu drogowym, 
o czym należy pamiętać sięga-
jąc po leki – m.in. takie tematy 
zawiera poradnik „Bezpieczne 
Życie Seniorów”, który został 
wydany przez wojewodę pod-
karpackiego.

Materiał zawiera ważne informacje 
i wskazówki, dotyczące unikania zagrożeń 
w życiu codziennym. Zostały w nim opi-

Darmowa pomoc prawno-psychologiczna
Jesteś osobą pokrzywdzoną? 
Potrzebujesz porady? Skorzys- 
taj z pomocy specjalistów. Bez-
płatna informacja prawna oraz 
bezpłatne konsultacje psycho-
logiczne kontynuowane będą, 
w  funkcjonującym w  Urzędzie 
Miejskim w Boguchwale Punk-
cie Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestęp-
stwem.

otrzymać pomoc w sporządzaniu pism, 
pozwów i  wniosków. Pomoc psycho-
logiczna zawiera się w  konsultacjach, 
poradnictwie, interwencji kryzysowej, 
a także psychoterapii.

Pomoc świadczona będzie w  ra-
mach porozumienia gminy Boguchwała 
oraz Stowarzyszenia Wspierania Zaso-
bów Ludzkich „Nowy Horyzont” z  sie-
dzibą w Rzeszowie.

Harmonogram pracy:
	 Psycholog – 14.09, 28.09, 12.10, 

26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12 
w godz. 13:00–17:00

	 Prawnik – 10.09, 24.09, 08.10, 
22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12  
w godz. 14:00–18:00

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem dzia-
ła w  Boguchwale przy ulicy Tkaczowa 
134 (budynek Urzędu Miejskiego w Bo-
guchwale), w  sąsiedztwie Gminnego 
Biura Pracy (kondygnacja „-1”).

Telefon: 17 87 55 243 – czynny w godzi-
nach pełnienia dyżurów.

Poradnik „Bezpieczne Życie Seniorów” 

sane m.in. schematy działania oszustów 
próbujących wyłudzić pieniądze metodą 
„na wnuczka”; zawarto także podpowie-

dzi dotyczące praw konsumenta podczas 
zawierania umów na specjalnie przygo-
towanych pokazach w ramach sprzedaży 
bezpośredniej. W poradniku znalazły się 
również wskazówki, jak zażywać leki, 
aby były skuteczne.

Darmowy poradnik dostępny w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Boguchwale oraz w pokoju nr 25.

Elektroniczna wersja poradnika 
„Bezpieczne Życie Seniorów” znajduje 
się na stronie internetowej Podkarpac-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w  Rze-
szowie: www.rzeszow.uw.gov.pl.

Pragnę podziękować mieszkańcom 
Boguchwały, którzy w dniu 14 czerwca br. 
i w dniach późniejszych przekazali swoje 
książki dla szkoły na Ukrainie. Ze względu 
na duże zainteresowanie, zbiórka trwała 
kilka dni. W  efekcie udało się zebrać 12 
kartonów wypełnionych potrzebnymi 
książkami. Całość została przewieziona 
do Dynowa, skąd zebrane książki zosta-
ną przekazane przedstawicielom szkoły 
z Użhorodu. 

Rafał Białorucki 

Podziękowanie za książki
W  Użhorodzie – mieście na 
Ukrainie, położonym niedale-
ko granicy z  Polską, powstaje 
szkoła podstawowa z językiem 
polskim w  programie naucza-
nia. Nauczyciele tej szkoły oraz 
Polonia na Kresach zwrócili się 
do rodaków w  Polsce z  proś-
bą o przekazanie lektur, bajek 
oraz podręczników do nauki 
języka polskiego. 

Boguchwalanie przekazali 12 kartonów 
książek dla szkoły na Ukrainie.  

Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem mogą skorzystać z bezpłatnych 
porad i  informacji udzielanych przez 
prawnika w  sprawach karnych, ro-
dzinnych czy alimentacyjnych, a  także 

http://www.rzeszow.uw.gov.pl
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Dożynki rozpoczęły się od oficjal-
nego powitania zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się m.in. sta-
rosta rzeszowski Józef Jodłowski, rad-
ni powiatu rzeszowskiego oraz Rady 
Miejskiej w Boguchwale. Starostowie 

Dożynki 
gminne 
2015 

15 sierpnia na stadionie w Mo-
gielnicy odbyły się dożynki 
gminne. Corocznie organizo-
wane ludowe święto cieszyło 
się i tym razem dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców gmi-
ny. Rodzinna atmosfera, mi-
sternie wykonane wieńce do-
żynkowe, a  także bogaty pro-
gram artystyczny sprawiły, iż 
każdy uczestnik mógł być usa-
tysfakcjonowany. Organizato- 
rem Święta Plonów był Lokal-
ny Ośrodek Kultury „Razem” 
w Niechobrzu.

tegorocznych dożynek, państwo Te-
resa i Kazimierz Pokrywkowie z Mo-
gielnicy, przekazali okolicznościowy 
bochen chleba na ręce burmistrza 
Boguchwały, który podziękował rol-
nikom za całoroczny trud i ciężką co-
dzienną pracę.

Uroczystości dożynkowe nie mo-
głyby się odbyć bez występów kapel 
ludowych z terenu gminy oraz kon-
certu Orkiestry Dętej z Mogielnicy, 
która w tym roku obchodziła 15-le-
cie działalności. Bogaty program ar-
tystyczny zaprezentował zrzeszający 
blisko 70 osób Zespół Pieśni i Tańca 
„Nosowianki”. Ponadto sobotnie 
popołudnie uświetnił koncert zespo-
łu Ratatam z repertuarem projektu 

„Ratatam & Folk Dream Team Śpiewa 
Rzeszowskie”.

Dzieci chętnie skorzystały z licz-
nie przygotowanych atrakcji. Trady-
cyjnie nie zabrakło degustacji potraw 
regionalnych oraz biesiady dożynko-
wej kończącej tegoroczne Święto Plo-
nów. Współorganizatorami dożynek 
2015 byli: Gmina Boguchwała, Sołtys 
i Rada Sołecka Mogielnicy, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Mogielnicy, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Mogielnicy, 
Ludowy Klub Sportowy Grom Mo-
gielnica.

UM
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27 października Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale oraz gmi-
na Boguchwała zapraszają na spotkanie z  Wojciechem Cejrowskim – po-
dróżnikiem, autorem bestsellerowych książek oraz serii programów.

Bilety do nabycia na www.biletos.com oraz w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Boguchwale.

27 października 2015 r., godz. 17:00 – Rynek Miejski w Boguchwale

GBP w Boguchwale 

Spotkanie z Wojciechem  
Cejrowskim w Boguchwale

Kultura

Reprezentacja Woli Zgłobieńskiej 
zwycięzcą Turnieju Sołectw 2015

Po sześciu latach na mapę wydarzeń kulturalnych gminy 
Boguchwała powrócił Turniej Sołectw. 3 sierpnia na stadionie 
Gminnego Centrum Sportu i  Rekreacji w  Niechobrzu pojawiło 
się dziewięć reprezentacji: Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, 
Mogielnica, Niechobrz, Racławówka, Wola Zgłobieńska, 
Zarzecze i Zgłobień. Organizatorzy turnieju przygotowali osiem 
różnorodnych konkurencji, wymagających od zawodników 
zarówno sprawności fizycznej, jak i  celności, wytrzymałości, 
wiedzy o  gminie oraz talentu. 
Ponadto koła gospodyń 
wiejskich i  stowarzyszenia 
rywalizowały w  konkursie 
kulinarnym.

Po podliczeniu punktów zwycięz-
cą tegorocznego turnieju została ogło-
szona reprezentacja Woli Zgłobieńskiej. 
Drugie miejsce przypadło Zarzeczu, 
a o ostatnim miejscu na podium musiała 
zdecydować dogrywka. W „biegu w płe-
twach pływackich” drużyna Boguchwa-
ły minimalnie pokonała Niechobrz, zdo-
bywając puchar za trzecie miejsce.

Wszystkie reprezentacje, bez 
względu na zajęte miejsce, otrzymały 
nagrody ufundowane przez Lokalny 
Ośrodek Kultury „Razem” w  Niechob-
rzu. Nagrody, pamiątkowe dyplomy 
i  puchary wręczyli burmistrz Wiesław 
Dronka, zastępca burmistrza Piotr Klim-
czak oraz dyrektor Wydziału Technicz-
nego Jerzy Opaliński. 

Organizatorzy turnieju zapewnili 
szereg atrakcji dla dzieci oraz różno-
rodne stoiska wystawowe. Na scenie 
wystąpiły zespoły ludowe – „Kalina” 

z  Lutoryża i  „Kompanija” z  Boguchwa-
ły. W  godzinach wieczornych biesiadę 
taneczną zapewnił zespół „Aspekt”. Or-
ganizatorem turnieju byli: Lokalny Ośro-
dek Kultury „Razem” w  Niechobrzu, 
Gmina Boguchwała, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Boguchwale oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna w Niechobrzu.

UM

http://www.biletos.com
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Zgłobieński Zespół Ludowy „Jubi-
latki” zdobył drugą nagrodę w II Między-
narodowym Festiwalu Ludowym „Łączy 
Nas Kultura”, który odbył się w Łopienni-

Sukces Zespołu Ludowego „Jubilatki” 

ku Górnym (woj. lubelskie, powiat kra-
snostawski). W  festiwalu wzięło udział 
37 zespołów ludowych, a drugie miejsce 
jest dużym wyróżnieniem dla zespołu. 

Po zakończonej części oficjalnej zespół 
koncertował dla publiczności, za co 
otrzymał gromkie brawa.

UM

Plener odbywał się 
w  dniach 10–23 sierpnia br. 
Niektórzy z artystów uczestni-
czą w  boguchwalskich plene-
rach od początku. – Tutaj od-
poczywam od zgiełku stolicy, 
a  jednocześnie pracuję twór-
czo. W  Boguchwale znajduję 
miejsce dla własnej inspiracji, 
za każdym razem odkrywając 
coś nowego w  tej miejscowo-
ści – mówi Elżbieta Białaszek 
z Warszawy. 

Inspiracją dla artystów 
podczas dwutygodniowego 
pobytu na plenerze była architektura 
barokowego kościoła i pałacu Lubomir-
skich. Obserwowali ludzi i  otaczającą 
przyrodę. – Bohaterowie moich obra-
zów to kolorowe i  nietypowe kamyki, 
które znalazłam wracając do pracow-
ni. W  myślach budowałam pomysł na 
połączenie produktów natury: farby, 
kamyków i  płótna. Tak powstała para, 
mężczyzna i kobieta z latawcem. Mimo 
że oboje są z kamyków, to osiągnęłam 

Boguchwała inspiruje artystów
Kanada, Polska i  Ukraina, to państwa, z których pochodziło 19 artystów, uczestników XI Pleneru 
Malarskiego w Boguchwale. Efektem ich pracy są 263 prace. Część z nich stanowi przyszłą kolekcję 
Podkarpackiej Zachęty Sztuk Pięknych. 

efekt oderwania ich od podłoża, a  la-
tawiec nadaje pewnej lekkości pracy 
– dzieli się swoimi przemyśleniami Ka-
tarzyna Brodowska, artystka z Krakowa.

– Artyści w  Boguchwale pracują 
i  wypoczywają. Mają zagwarantowane 
komfortowe warunki: płótna, farby oraz 
pomieszczenia na pracownie. W efekcie 
powstały 263 prace malarskie – podsu-
mował plener Jacek Krzysztof Nowak, 
prezes Podkarpackiego Towarzystwa 

Zachęty Sztuk Pięknych, po-
mysłodawca, organizator 
i komisarz jedenastu dotych-
czasowych plenerów. Każdy 
z  artystów jak co roku prze-
kazał jedną pracę na poczet 
przyszłej kolekcji Podkarpac-
kiej Zachęty.

Sukces pleneru to od-
powiedni dobór artystów. 
– Uczestniczę w  plenerach 
boguchwalskich od pierw-
szej edycji. Panuje tutaj dobra 
atmosfera do pracy, ważna 
jest także integracja z  pozo-

stałymi artystami, zarówno ta towarzy-
ska, jak i wspólne i  rzeczowe dyskusje 
o sztuce. Taki system pracy przekazuję 
swoim studentom, by podczas plene-
rów korzystali z  doświadczeń i  kontak-
tów z innymi artystami – mówi prof. Ta-
deusz Błoński, wykładowca na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

21 sierpnia w  hali wystawowej na 
Rynku Miejskim w  Boguchwale odbyła 
się wystawa poplenerowa. Artyści za-

Fot. Rafał Białorucki
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Koncert Piotra Woźniaka
Tradycyjnie w  ramach plene-

ru zorganizowany został wieczór 
z  muzyką. W  Sali Widowiskowej 
Urzędu Miejskiego w  Boguchwale 
odbył się koncert pn. „Companero” 
w  wykonaniu Piotra Woźniaka. Ar-
tyście śpiewającemu i  grającemu 
na gitarze towarzyszyła wioloncze-
listka Anna Papierz. Duet stworzył 
wyjątkowy klimat, a  publiczność 
mogła wysłuchać melodyjnych 
piosenk pełnych poetyckich treści.

UM

Richard Paul Evans: „List. Nie pozwól 
zagasnąć miłości, to ona pozwoli ci 

przejść przez mrok”.
Twórczość Richarda Paula Evansa 

przedstawia nam obyczajowe historie 
z  codzienności. Bohaterowie są nam 
bliscy: kochają, nienawidzą, przeżywają 
wzloty i upadki. Są zwyczajnymi ludźmi. 
Autor podkreśla, jakie cechy dodatnie 
i ujemne mają jego bohaterowie i do ja-
kich wydarzeń to doprowadza. Wartość 
człowieka nie mierzy się bogactwem 
ani dyplomem uczelni. Ważne jest, czy 
jest tolerancyjny, uczciwy, troskliwy, 
wyrozumiały i  opiekuńczy. Podkreśla, 
do czego doprowadza nienawiść, nie-
zgoda, nietolerancja i  chciwość. Merry 
Anne i David to małżeństwo, które łączy 
szczere i  trwałe uczucie. Los wystawia 
ich na wielką próbę. Śmierć dziecka 
sprawia, że ból i  cierpienie doprowa-
dzają ich do rozłąki. Jednak prawdziwa 
miłość nie przemija i pozwala im dojść 
do pojednania.

Autor ma ciekawe wypowiedzi na 
temat wiary w Boga i religii. Jego boha-
terka mówi, że jest mało religijna i rzad-
ko chodzi do kościoła. W jej wierze jest 
uczciwość i  wg autora Bogu się to po-
doba. Bóg stworzył istoty myślące i nie 
pragnie, by były marionetkami. Wiara 

Refleksje czytelnicze
jest źle rozumiana. Traktuje się ją jak ko-
niec, podczas gdy jest początkiem. To 
stan, który odnajdujemy w sobie po to, 
aby nas dokądś zaprowadził. On pobu-
dza nas do działania. Bóg nie objawia się 
każdemu i nie powie, czego od nas chce. 
Gdyby tak było, to w naszym postępo-
waniu kierowalibyśmy się zdobyciem 
nagrody lub strachem przed karą. Nie 
przekonaniami, że pewne zachowania 
są dobre, szlachetne i płynące z serca.

Autor rozumie, dlaczego Bóg nie 
jest jedyną uniwersalną prawdą. Ist-
nienie Boga jest niepewnością i  to jest 
ważne w życiu, bo pobudza nas do zdo-
bywania nowej wiedzy i  odkrywania 
prawdy, wyjaśniania zasad rządzących 
światem. To przybliża nas do Boga. Je-
żeli religia pozwala zrozumieć proble-
my, które rządzą naszym życiem, to na-
leży z niej korzystać.

Z  zapisków Davida Parkina au-
tor dowiedział się prawdy o  życiu 
i  o  wszystkich związkach międzyludz-
kich. Na przykład: czym jest prawdzi-
wa miłość, która pozwala przeżyć naj-
większe tragedie. Miłość to lojalność 
i przyjaźń, co pomaga zrozumieć drugą 
osobę. Wymaga ona pielęgnacji i czasu, 
aby mogła się w pełni rozwinąć. Miłość 
zwyciężyła. Natomiast nienawiść i  nie-

tolerancja do ludzi o innym kolorze skó-
ry, za którymi się wstawił, doprowadziła 
go do śmierci.

Anny Bikot i Joanny Szczęsnej „Pa-
miątkowe rupiecie. Biografia Wisła-

wy Szymborskiej”
Po przeczytaniu książki Anny Bikot 

i  Joanny Szczęsnej „Pamiątkowe rupie-
cie. Biografia Wisławy Szymborskiej” 
nasunęło mi  się kilka refleksji o  twór-
czości naszej noblistki. Twórczość 
Wisławy jest mi dobrze znana, a  jej 
wiersze towarzyszą mi od wielu lat. W. 
Szymborska o  swojej poezji pisze: „nie 
uprawiam wielkiej filozofii, tylko skrom-
ną poezję”. Jednak była wrażliwa na 
kwestie metafizyczne, filozoficzne, na-
tomiast unikała tematów politycznych, 
zachwycała się przyrodą, ale rzeczy naj-
poważniejsze opisywała mimochodem, 
żartem. W  swoich wierszach limery-
kach, żartobliwych wierszykach, starała 
się w  sposób trafny zwrócić uwagę na 
sprawy ważne w życiu społecznym i po-
szczególnych osób. Nakłonić do zadu-
my, a często i do uśmiechu lub zabawy. 
Chciała wpłynąć w ten sposób na bieg 
wydarzeń, mieć wkład choć częściowy 
i  ocalić dobrą cząstkę tego świata. Na 
przykład w wierszu „Nienawiść” opisuje 
przyrodę i życie codzienne ludzi.

Także w  wierszach: „Dzieci epoki”, 
„Ludzie na moście”, „Koniec i początek” 
trzyma czytelnika w  napięciu, opisuje 
prawa biologii i przyrody oraz życie lu-

prezentowali efekty swojej pracy: akwa-
rele, tempery, rysunki i  obrazy olejne. 
Część prac malarskich powstałych w Bo-
guchwale została przekazana na jesienną 
aukcję charytatywną dla Podkarpackie-
go Hospicjum dla Dzieci. Organizatorem 
XI Pleneru Malarskiego w  Boguchwale 
było Podkarpackie Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Miejskie Centrum Kultury 
w Boguchwale i Gmina Boguchwała.

Uczestnicy XI Ogól-
nopolskiego Pleneru 
Malarskiego Boguchwa-
ła 2015: Elżbieta Biała-
szek (Warszawa), prof. 
Piotr Błażejewski (Wro-
cław), Justyna Błońska 
(Rzeszów), prof. Tadeusz 
Błoński (Koszyce-Rze-
szów), Katarzyna Bro-
dowska (Kraków), Mał-
gorzata Dawidiuk (Prze-
myśl), Marek Filipiuk (To-
ronto), Józef Franczak 
(Strzyżów), prof. Edward 

Habdas (Łódź), Jolanta Jakima-Zerek 
(Rzeszów), Jadwiga Maria Jarosiewicz 
(Warszawa), prof. Romuald Kołodziej 
(Świdnik-Lublin), dr Krzysztof Ludwin 
(Kraków), prof. Andrzej Markiewicz (Ra-
dom), Krystyna Rudzka-Przychoda (Lu-

blin), Teresa Szafrańska (Tarnów), Tatia-
na Talipowa (Dniepropietrowsk-Lublin), 
Iwona Urbańska-Bać (Boguchwała), Zbi-
gniew Ważydrąg (Brzesko).

Rafał Białorucki
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dzi i społeczeństw. Treści tych utworów 
są nadal aktualne. Pisze: „Spójrzcie, jaka 
wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma 
w  naszym stuleciu nienawiść. Jak lek-
ko bierze wysokie przeszkody. Jak to 
łatwe dla niej skoczyć, dopaść”. Zwraca 
uwagę, do czego prowadzi nienawiść, 
niezgoda, niegodziwość, nikczemność 
i  brak współczucia oraz sprawiedli-
wości. Pisała to w  latach 1992 i  1993. 
W  tamtym okresie podobnie jak teraz 
była afera z teczkami i agentami. Pisała 
o człowieku, który jest niezadowolony, 
gdy występuje w pojedynkę, ale nie lubi 
krytyki, często cechuje go antysemi-
tyzm, nacjonalizm i  to wyraża publicz-
nie. „Choć ma w czaszce mózg to mu nie 
wystarcza”.

Poezja Szymborskiej jest trudna 
w  odbiorze i  do tłumaczenia na obce 
języki, ponieważ poetka sama wzbo-
gaciła nasz język, wprowadzając dużo 
nowych słów, porównań i  przenośni. 

Używała bardzo nowoczesnej i  nowa-
torskiej formy swojej poezji. To było 
głównym powodem uhonorowania jej 
nagrodą Nobla.

Sylwia Chutnik
 „W krainie czarów”

Lubię Sylwię Chutnik za osobo-
wość i  za wrażliwość społeczną. Jest 
pisarką wyrazistą i  bezpretensjonalną. 
Tematy, które porusza, są aktualne, 
uderzające w  czułe miejsca czytelnika. 
Nie krępuje się używać języka panko-
wo-podwórkowego, co mnie osobiście 
nie zawsze się podoba, choć on oddaje 
trafniej sytuację, którą opisuje. A  opi-
suje tematy brzydkie, często smutne, 
nawet drastyczne. Taką postacią jest 
matka Polka z opowiadania „Anna”. Jest 
to babojagowata babka, która noca-
mi słyszy w piwnicy śpiewy Żydów za-
mordowanych w getcie. Autorka często 
wraca w opowiadaniach do przeszłości 

bohaterów, która ma wpływ na ich ży-
cie teraźniejsze. Tak właśnie jest w opo-
wiadaniu „Przeszkadzały”, które jest 
opowieścią katolika mordercy.

Najbardziej podobało mi się opo-
wiadanie pt. „W  krainie czarów” opisu-
jące zachowanie wnuczki, która straciła 
dziadka. Autorka posługuje się w  swej 
twórczości różnymi formami literackimi 
– monolog, dialog, opowiadanie. Jako 
jedna z pierwszych wprowadziła w lite-
raturze takie tematy i takich bohaterów, 
jakich spotykamy w „ W krainie czarów”, 
„Kieszonkowy atlas kobiet” i  „Cwania-
ry”. Jej bohaterowie muszą sobie radzić 
w  życiu, które pełne jest kontrastów, 
zaskakuje i  przez to ich wybory nie są 
łatwe. Królują w nich emocje, stąd czę-
sto nie wiedzą, jak mają poradzić sobie 
sami ze sobą.

Katarzyna Sieńko

Francuz Bryan Bouffier wygrywał 
Rajd Rzeszowski w  2007, 2010 i  2011 
roku. Po raz czwarty dokonał tego 

Bryan Bouffier zwycięzcą 
24. Rajdu Rzeszowskiego

8  sierpnia 2015 r. W klasyfikacji general-
nej Bouffier wyprzedził Habaja o 7,4 se-
kundy. Trzecie miejsce wywalczyli Grze-

gorz Grzyb i Robert Hundla, a tuż 
za podium znaleźli się Tomasz 
Kuchar i  Daniel Dymurski. Mety, 
z  powodu awarii FSO Poloneza 
2000, nie ukończyła załoga cie-
sząca się ogromną popularnością 
wśród kibiców: Paweł Hoffman 
i Michał Wiśniewski.

Park serwisowy oraz biuro 
prasowe rajdu zostało ulokowane 
na Rynku Miejskim w Boguchwa-

le, gdzie odbyła się również ceremonia 
startu. Pierwsze załogi wystartowa-
li m.in. wicemarszałek województwa 
podkarpackiego Maria Kurowska, sta-
rosta rzeszowski Józef Jodłowski oraz 
burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka. 
Ponadto w  Niechobrzu, wokół Krzyża 
Milenijnego, rajdowcy trenowali na od-
cinku testowym.

www.rajd.rzeszow.pl

Grom Mogielnica zdobywcą Pucharu 
Burmistrza Boguchwały 2015

W  finałach Turnieju o  Puchar Bur-
mistrza Boguchwały spotkały się dru-
żyny Gromu Mogielnica, Jedności Nie-

Piłkarze Jedności Niechobrz nie zdołali wywalczyć trzeciego z rzę-
du Pucharu Burmistrza Boguchwały. W niedzielnych finałach tur-
nieju najlepsza okazała się drużyna Gromu Mogielnica. O zwycię-
stwie mogielniczan zdecydował jeden gol. 

chobrz oraz Iskry Zgłobień. Ze względu 
na system gry – „każdy z każdym” – me-
cze zostały skrócone do 70 minut. Fina-

ły zainaugurowali piłkarze ze Zgłobnia 
i  Mogielnicy. W  pierwszej połowie wy-
raźnie rysowała się przewaga mogiel-
niczan, którym udało się zdobyć bram-
kę. Druga połowa to przewaga Iskry. 
Mistrzowie klasy B z ubiegłego sezonu 
niestety nie wykorzystali dogodnych 
sytuacji. Swoją szansę wykorzystał na- 

http://www.rajd.rzeszow.pl/
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tomiast Grom, który skutecznie wykoń-
czył dwie kontry.

Po chwili odpoczynku mogielni-
czanie podjęli faworyta turnieju Jed-
ność Niechobrz, którzy pokrzepieni 
zwycięstwem z  Iskrą lepiej rozpoczęli 
spotkanie. Choć niechobrzanie przejęli 
inicjatywę, to Grom tuż przed zakoń-
czeniem pierwszej połowy wypracował 
stuprocentową sytuację. Piłka do siatki 
Jedności jednak nie wpadła. W drugiej 
odsłonie meczu wyraźna przewaga nie-
chobrzan nie przełożyła się na wynik. 
Dużo pracy miał bramkarz Gromu, który 
ratował drużynę przed stratą gola – po 
jednej z interwencji piłka odbita po ręce 
uderzyła w słupek i wyszła w aut. Spo-
tkanie zakończyło się bezbramkowym 
remisem i  o  wszystkim miał zdecydo-
wać ostatni mecz.

Jedność musiała strzelić 4 bramki, 
aby ponownie obronić puchar. Piłka-
rze z Niechobrza wypracowali wyraźną 
przewagę. Iskra próbowała odpowie-
dzieć kontrą, jednak nie przyniosło to 
efektu. Wynik otworzył Przemysław Bać 
po pięknym strzale z  rzutu wolnego. 
Gdy wydawało się, że Jedność złapie 
wiatr w  żagle, Iskra niespodziewanie 
zdobyła gola. Zdeterminowani gospo-
darze ponowili ataki i  zdobyli drugie 
trafienie. Po zmianie stron śmielej ataki 
zaczęła budować Iskra. Jeden ze strza-
łów trafił w boczną siatkę, a w kolejnej 
akcji piłka w  polu karnym odbiła się 
od ręki obrońcy Jedności i  sędzia spo-

Już po raz czwarty siatkarze plażo-
wi z  całego Podkarpacia rywalizowali 
w  Otwartych Mistrzostwach Gminy 
Boguchwała. Tegoroczny turniej okazał 
się szczęśliwy dla Wojciecha Rusina i Pa-
tryka Grendysy, którzy wygrali nie tylko 
z  rywalami, ale też gigantycznym upa-
łem. Duet z Bratkowic w trzy–setowym 
finale uporał się ze zwycięzcami sprzed 
dwóch lat – Pawłem Krzyśką i Jakubem 
Filipem.

W  IV edycji Mistrzostw Gminy Bo-
guchwała w  Siatkówce Plażowej Męż-
czyzn udział wzięło 21 par. Rywalizacja 
podzielona została na trzy grupy. Każda 

Wojciech Rusin i Patryk Grendysa mistrzami 
Gminy Boguchwała w siatkówce plażowej



tkania podyktował rzut karny. Iskra nie 
skorzystała z  otrzymanej szansy – ani 
strzał piłkarza ze Zgłobnia, ani dobitka 
nie zakończyła się trafieniem. Ucieka-
jący czas sprawił, iż Jedność ponownie 
konstruowała coraz groźniejsze akcje. 
Po jednej z nich padł trzeci gol dla nie-
chobrzan. Niedługo później Jedność 
zdobyła czwarte trafienie, zbliżając się 
do trzeciego z rzędu zwycięstwa w Pu-
charze. Przyglądająca się spotkaniu dru-
żyna Gromu mogła już stracić nadzieję 
na pierwsze miejsce, jednak Iskra spra-
wiła im niemałą niespodziankę. Piłka 
po strzale z rzutu wolnego kilkukrotnie 
odbijając się od murawy wpadła do 
bramki. Zasłonięty i częściowo oślepio-
ny przez słońce bramkarz Jedności nie 
zdążył z  interwencją. Tym samym Pu-

char Burmistrza Boguchwały pierwszy 
raz w historii zdobył Grom Mogielnica.

Pamiątkowe puchary oraz dyplo-
my wręczyli w imieniu burmistrza: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wiesław Ką-
kol, radny Tadeusz Kalandyk oraz dyrek-
tor Wydziału Technicznego w Urzędzie 
Miejskim Jerzy Opaliński. 

Turniej o  Puchar Burmistrza Bo-
guchwały 2015 – FINAŁY
Grom Mogielnica – Iskra Zgłobień 3:0 
Jedność Niechobrz – Grom Mogielnica 0:0
Iskra Zgłobień – Jedność Niechobrz 2:4

TABELA:
1. Grom Mogielnica – 4 pkt [3–0]
2. Jedność Niechobrz – 4 pkt [4–2]
3. Iskra Zgłobień – 0 pkt [2–7]

z nich grała na innym boisku – w Racła-
wówce, Boguchwale i  Woli Zgłobień-
skiej. Medaliści otrzymali pamiątkowe 
puchary, a  także nagrody ufundowane 
przez firmę Decathlon. Wręczenia na-
gród dokonał burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka.

Klasyfikacja końcowa:
1. Wojciech Rusin / Patryk Grendysa
2. Paweł Krzyśko / Jakub Filip
3. Kamil Warzocha / Paweł Dziadosz
4. Piotr Groszek / Artur Kowalik

Szczegóły: www.sstlubcza.com

http://www.sstlubcza.com/




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 

Bank Spółdzielczy w NiechobrzuBank Spółdzielczy w Niechobrzu
Tradycja – Nowoczesność – ZaufanieTradycja – 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

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. 

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. 

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
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