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Zespół redakcyjny: Ewa Śliwa, Aneta Pyza, Aneta Sołtys, Justyna Paszkiewicz
Informacje do zakładki „Wiadomości samorządowe” przygotowują

pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Nasza strona w Internecie: www.boguchwala.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji publikowanych tekstów
oraz korespondencji, a także opatrywania ich własnymi tytułami. Wydawca nie
zwraca nie zamówionych materiałów i nie odpowiada za treść ogłoszeń. Poglą-
dy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów, a nie wydawcy.

Druk: Drukarnia „DUET”, tel. 17 87 11 281; m.michalik@drukarnia-duet.pl

Czekamy na sygnały.
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale,

ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała;
tel./fax 17 87 15 355; e-mail: gbp@boguchwala.pl

Spis treœci

Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

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. Spor-

towa)
6. Sklep wielobranżowy M. Gubernat

(ul. Tkaczowa)
7. Sklep p. Busz
8. Sklep p. Lassota
9. Sklep „Hurt-detal” – J. Bogusz
10. Sklep Juropol
11. Kwiaciarnia Kiosk – przystanek

Grunwald

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

LUTORYŻ
1. Sklep p. Opalińska
2. Sklep p. Lib
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep nr 3 (GS)
5. Lokalny Ośrodek Kultury

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

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
4. Sklep p. Dominika Książek

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 Bogu-
chwale oraz wszystkie jej filie na tere-
nie Gminy Boguchwała

Z³ó¿ ZAP-3.
Niech twoje pieni¹dze

wróc¹ tam gdzie mieszkasz

Szanowni Mieszkańcy!
Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamiesz-

kania, zwiększamy możliwości inwestycyjne gminy!
Urząd Skarbowy przekazuje część podatku dochodowego

do budżetu Gminy Boguchwała, wówczas gdy jesteście Pań-
stwo zameldowani w naszej gminie. Jeżeli z różnych powodów
nie jesteście Państwo zameldowani, a zamieszkujecie na tere-
nie gminy, wystarczy wypełnić formularz aktualizacyjny ZAP-3
i złożyć go w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, ul.
Siemieńskiego 18, tel. (17) 875 14 00 lub www.bip.is.rzeszow.pl/
rzeszow2. W rezultacie część Państwa podatku dochodowego
trafi do naszej gminy, stanowiąc istotny wkład w realizację dzia-
łań podejmowanych na szczeblu lokalnym.

Zachęcamy Państwa do podjęcia właściwych decyzji
w myśl zasady: MIESZKAM – DBAM O ROZWÓJ – WYPEŁ-
NIAM ZAP-3.
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Wiadomoœci samorz¹dowe

* Od 1 lipca 2013 roku Samorząd przejmie obowiązki
z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z gospo-
darstw domowych. W tym celu, w drodze przetargu, wyłonio-
na zostanie firma obsługująca, która będzie odbierała odpa-
dy od mieszkańców, a umowę z tą firmą podpisze Gmina.

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

* W przypadku zbiórki selektywnej każde gospodarstwo
będzie zbierało odpady zmieszane do pojemnika lub czarne-
go worka, natomiast odpady wysegregowane będą groma-
dzone w oddzielnych kolorowych workach.

Wielkość pojemników lub ilość czarnych worków
na odpady zmieszane

wielkość
wielkość pojemnika ilość

gospodarstwa na zmieszane czarnych
odpady w ilości worków
nie większej niż:

mikro – 1 osoba 60 l 2/miesiąc
małe – 2 do 4 osób 60 l 2/miesiąc
średnie – 5 do 10 osób 120 l 4/miesiąc
duże – więcej niż 10 osób 240 l 8/miesiąc

* Każde gospodarstwo, które będzie prowadziło selek-
tywną zbiórkę odpadów, zostanie zaopatrzone w 5 worków
kolorowych (na miesiąc), przeznaczonych na zbierane oddziel-
nie odpady wysegregowane.

* Zbiórka odpadów zmieszanych będzie przeprowadzana
raz na dwa tygodnie, a zbiórka odpadów segregowanych raz
w miesiącu.

Co zrobiæ z wiêksz¹ iloœci¹ odpadów?

Będzie istniała możliwość wy-
posażenia się w większy pojemnik
na odpady zmieszane niż wynika
to z wielkości gospodarstwa. W ta-
kim przypadku konieczne będzie
uiszczenie dodatkowej opłaty, któ-
ra będzie naliczana przez firmę ob-
sługującą.

W przypadku konieczności od-
dania większej ilości odpadów
zmieszanych będzie istniała moż-
liwość zakupienia dodatkowych
czarnych worków w firmie obsługującej.

W przypadku zebrania większej ilości odpadów segrego-
wanych będzie istniała możliwość nieodpłatnego oddania ich

w wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów znaj-
dującym się na terenie Miasta Boguchwała.

OP£ATY ZA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

* Od 1 lipca opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów będą uiszczane na rzecz Gminy Boguchwała, natomiast
Gmina będzie płacić firmie obsługującej.

Wysokość opłaty będzie zależeć od wielkości gospo-
darstwa i ilości oddawanych odpadów.

Wysokość opłat miesięcznych przy zbiórce selektywnej

             wielkość gospodarstwa          cena

mikro – 1 osoba 12 zł
małe – 2 do 4 osób 19 zł
średnie – 5 do 10 osób 27 zł
duże – więcej niż 10 osób 46 zł

* Odbiór odpadów wysegregowanych prowadzony bę-
dzie nieodpłatnie.

* Jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektyw-
ny, firma obsługująca nie dostarczy kolorowych worków,
pojemniki będą dwukrotnie większe, opłata będzie również
dwukrotnie wyższa.

Wysokość opłat miesięcznych
przy zbiórce nieselektywnej

             wielkość gospodarstwa          cena

mikro – 1 osoba 24 zł
małe – 2 do 4 osób 38 zł
średnie – 5 do 10 osób 54 zł
duże – więcej niż 10 osób 92 zł

* Opłaty będzie można uiszczać gotówką w kasie Urzę-
du Miejskiego, przelewem na konto oraz u inkasentów –
sołtysów.

Terminy płatności

           płatność za miesiące              termin

lipiec, sierpień do 31 lipca
wrzesień, październik do 30 września
listopad, grudzień do 30 listopada
styczeń, luty do 31 stycznia
marzec, kwiecień do 31 marca
maj, czerwiec do 31 maja

PRZEWODNIK
PO NOWYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GOSPODARSTW JEDNORODZINNYCH
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Kolejna
inwestycja
drogowa
w Woli

Zgłobieńskiej
Gmina Boguchwa³a otrzyma³a decyzje na
odbudowê infrastruktury, która zosta³a
zniszczona w wyniku powodzi. Œrodki
zostan¹ przeznaczone na przebudowê
drogi w Woli Zg³obieñskiej.

W ramach rządowego programu odbudowy infrastruktu-
ry zniszczonej w wyniku powodzi, Gmina Boguchwała otrzy-
mała w tym roku promesę w wysokości 80 000 zł. Otrzyma-
ne środki przeznaczone zostaną na przebudowę drogi nr
108153, w Woli Zgłobieńskiej. Odcinek drogi prowadzącej

na tzw. „Lisiaki”, zostanie połączony z już istniejącym frag-
mentem asfaltu.

Przewidziane inwestycje

W ramach przebudowy, na odcinku 557 metrów planuje
się położenie 330 metrów asfaltu oraz 227 metrów nawierzch-
ni wykonanej z kruszywa. Przewidziano także odmulenie
i udrożnienie rowów. Droga uzyska docelową szerokość
3 metrów. Przewidywana wartość inwestycji to 110 000 zł,
z czego 30 000 zł stanowią środki Gminy Boguchwała.

UM

Budujemy
Dom Ludowy

w Racławówce
Zgodnie z planem przebiega budowa. In-
westorem Domu Ludowego w Rac³awów-
ce dwukondygnacyjnego budynku z prze-
znaczeniem na Oœrodek Kultury oraz re-
mizê Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej jest
Gmina.

Dla strażaków przewidziano garaże, szatnię oraz salę spo-
tkań. Lokalny Ośrodek Kultury, organizacje społeczne w tym
Koło Gospodyń, oraz mieszkańcy sołectwa będą mogli korzy-
stać z sali wielofunkcyjnej, zaplecza kuchennego, a także sal
zajęciowych. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 600
m2. W chwili obecnej ukończono prace związane z robotami
ziemnymi, elementami konstrukcyjnymi fundamentów, stropów,
ścian oraz dachu.

Prace prowadzi Firma Remontowo-Budowlana Ryszard
Rembisz, a całkowity koszt budowy obiektu wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą to ponad 1 mln 500 tys. złotych. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na połowę 2014 roku. Inwe-
stycja otrzymała dofinansowanie w ramach unijnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”.

UM

DODATKOWO

Zawiadamiamy, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od
firm dotychczas odbierających odpady, umowy na odbiór od-
padów komunalnych z terenów zamieszkałych wygasną na
mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., tj. automatycznie i bez
konieczności ich wypowiadania.

Na bieżąco informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Boguchwale.



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”  2 (81)  20136

Wiadomoœci samorz¹dowe

Sprawdź
ważność
swojego
dowodu

osobistego!
W³adze Gminy Boguchwa³a przypo-
minaj¹ o sprawdzaniu wa¿noœci
dowodu osobistego, który jest wy-
dawany na okreœlony czas, by unik-
n¹æ póŸniejszych k³opotów.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Boguchwa-
ła o konieczności sprawdzania ważności posiada-
nych dowodów osobistych. Jednocześnie informu-
jemy, że dowody osobiste wydawane są na czas
określony tj.
• osobom pełnoletnim na okres 10 lat,
• osobom niepełnoletnim, którzy nie ukończyli 18
roku życia na okres 5 lat od daty wydania.

Zwolnienie z obowi¹zku wymiany,
wa¿noœæ dowodu osobistego?

Z obowiązku wymiany dowodu osobistego są
zwolnione osoby, które mają wydany taki dokument
z terminem ważności na czas nieoznaczony. Termin
ważności dowodu osobistego można sprawdzić sa-
memu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny –
jest określona na dowodzie osobistym (w prawym
dolnym rogu pod informacją o numerze dowodu oso-
bistego). Wniosek o wymianę dowodu trzeba złożyć
w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego
ważności!

Jakie utrudnienia czekaj¹ osoby
maj¹ce niewa¿ny dowód osobisty?

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funk-
cji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywa-
telstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument
jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie
można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie w kwestiach
wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć
problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy do-
konaniem zakupu ratalnego.

UM

Trwa przebudowa
targowiska

Ruszy³y prace nad przebudow¹ targowiska
w Boguchwale, bêd¹cego kolejnym etapem pro-
cesu rozwoju handlowego na terenie gminy.

Trwają prace nad przebudową i wyposażeniem targowiska w Bo-
guchwale. Jest to kolejny etap procesu rozwoju handlu na terenie
gminy.

Planowane inwestycje

Inwestycja obejmuje remont nawierzchni, budowę chodników oraz
parkingu. Kompleksowa modernizacja zamieni stare garaże w wiatę
handlową, w której znajdą się stoiska handlowe wyposażone w węzeł
sanitarny. Prace, których zakończenie planuje się na koniec lipca,
obejmą również wykonanie elewacji wiaty, wymianę okien, jak również
budowę oświetlenia placu. Wartość inwestycji współfinansowanej z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu
gminy to blisko 830 000 zł.

UM
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21 marca 2013 roku odby³a siê XXXV
Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie: zaciągnię-
cia pożyczki dla LOK „Wspólnota”, zaciągnięcia pożyczki dla
LOK „Razem”. (Ośrodki zwróciły się o udzielenie nieoprocen-
towanej pożyczki na finansowanie zadania z zakresu małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”).

– Zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2013 roku,
wprowadzenia zmian w budżecie – uchwały podjęte.

– Zmiany wieloletniej prognozy finansowej – uchwała
podjęta. (Związane to jest ze zmianami w budżecie gminy
na 2013 rok w zakresie przedsięwzięć wieloletnich wpro-
wadzonych uchwałą z dnia 30 stycznia 2013 roku dot. za-
dania „Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z przed-
szkola w Kielanówce” oraz zadania „Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej
w Gminie Boguchwała”, uchwałą z dnia 26 lutego 2013 roku
dot. zadania „Przebudowa basenów otwartych wraz z bu-
dową krytej pływalni”).

– Wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Opra-
cowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego” – uchwała podjęta.
(Celem projektu jest opracowanie wspólnych dokumentów dla
Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-prze-
strzennie jednostek samorządu terytorialnego).

– Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Bo-
guchwała – Wisłoczysko” i ustanowienia pomnika przyrody –
uchwały podjęta. Kolejne uchwały, które znalazły się w po-
rządku obrad, także zostały podjęte (wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości, nabycia na rzecz

gminy nieruchomości położonej w Mogielnicy, sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Bo-
guchwale, nieodpłatne przeznaczenie do sprzedaży nierucho-
mości stanowiącej własność gminy, nieodpłatne przekazanie
mienia gminy na rzecz gminy Rzeszów).

Dyskusję wywołało podjęcie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, a także ustale-
nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

25 kwietnia 2013 roku odby³a siê XXXVI
Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany budże-
tu na 2013 rok, uchylenie uchwały Nr XXXIII/455/06 z dnia
16 lutego 2006 roku . Następnie radni zajęli się następującymi
sprawami:

– Przyjęcie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych
„Rodzina 3 +” (Celem programu jest wspieranie rodzin wielo-
dzietnych poprzez dostępność do dóbr kultury, sportu, edu-
kacji i opieki przedszkolnej w instytucjach samorządowych
i jednostkach budżetowych) – uchwała podjęta.

– Kolejne podjęte uchwały dotyczyły nabycia działek na
rzecz gminy położonych w Boguchwale, nabycia działek od
Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy.

– Zaopiniowania projektu Strzyżowsko-Sędziszowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyrażenia zgody na usta-
nowienie specjalnej strefy ekonomicznej – te uchwały także
zostały podjęte.

– Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi przedstawił Kierownik Krzysztof
Lassota i sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok oraz
ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiła Maria Drąg
Kierownik MOPS. Oba sprawozdania zostały przyjęte bez
uwag.

Justyna Paszkiewicz

Relacje z sesji

Jakie pracê zostan¹ wykonane?
Lutoryż jest kolejną miejscowością obok Racławówki,

w której prowadzone są prace modernizacyjne Domu Ludo-
wego. Widoczny jest postęp robót przy jednokondygnacyj-
nym obiekcie, połączonym łącznikiem z istniejącym budyn-
kiem Lokalnego Ośrodka Kultury. Powierzchnia dobudowy-
wanej części użytkowej to 453 m2. W budynku oprócz świetli-
cy, szatni, kuchni oraz sali tanecznej, znajdzie się również garaż
OSP. Przewiduje się wykonanie tarasu, a także pochylni dla
osób niepełnosprawnych, dla których zostaną zabezpieczo-
ne również miejsca parkingowe.

Firma prowadz¹ca pracê
Prace prowadzi Firma Budowlano-Handlowa RAK Spółka

Jawna, a całkowity koszt rozbudowy i remontu istniejącego
budynku to ponad 1 mln 700 tys. złotych. Zakończenie inwe-
stycji w Lutoryżu planowane jest na kwiecień 2014 roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

UM

Ruszy³y prace modernizacyjne Domu
Ludowego w kolejnej miejscowoœci.
Przewidziane prace zostan¹ wykonane
przede wszystkim na zewn¹trz budyn-
ków m.in. taras, pochylnia dla niepe³no-
sprawnych, miejsca parkingowe.

Modernizacja Domu Ludowego w Lutoryżu
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Wiadomoœci samorz¹dowe

Gdzie trwaj¹ prace?

Trwa ostatni etap prac związany z
realizacją projektu rozbudowy i moder-
nizacji sieci wodociągowej na terenie na-
szej gminy. W ramach projektu prowa-

dzona jest m.in. przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Lutoryżu, wymiana
pompowni wody w Mogielnicy i Racła-
wówce, budowa zbiorników wyrównaw-
czych w Lutoryżu i Niechobrzu oraz roz-
budowa sieci wodociągowej.

Ostatni etap realizacji projektu
rozbudowy sieci wodociągowej

W ramach projektu realizowanego przez spó³kê GOKOM ruszy³ ostatni etap prac zwi¹-
zanych z realizacj¹ rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowej na terenie Gminy
Boguchwa³a.

Jakie formy wsparcia
proponuje MOPS?

– Na wypłatę różnorodnych świad-
czeń gmina zobowiązana przepisami
prawa wydaje rocznie ponad 6 mln zł.
Są to wydatki związane z wypłatą świad-
czeń rodzinnych, świadczeń opiekuń-
czych, funduszu alimentacyjnego, do-
datków mieszkaniowych oraz świadczeń
z zakresu pomocy społecznej – wymie-
nia Maria Drąg, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Boguchwale.

Od roku 2009 MOPS realizuje pro-
jekt systemowy POKL „Czas na aktyw-
ność w gminie Boguchwała”. W ramach

Pomoc społeczna
Pomoc spo³eczna ma na celu stworzyæ poczucie bezpieczeñstwa socjalnego. Zada-
niem gminy jest wspieranie swoich mieszkañców w zaspokojeniu niezbêdnych po-
trzeb ¿yciowych oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoœci cz³owieka.

dodatkowych środków unijnych dla
klientów pomocy społecznej prowadzo-
ne są działania pomagające w usamo-
dzielnianiu się od świadczeń z pomocy
społecznej. Realizowane jest doradztwo
zawodowe dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, trening kompeten-
cji i umiejętności społecznych, szkole-
nia zawodowe, warsztaty dla rodziców
oraz porady psychologiczne mające na
celu wzmocnić pozycję klienta pomocy
społecznej na rynku pracy i w środowi-
sku lokalnym. Wartość realizowanego
projektu w roku 2011 wyniosła 160.840
zł. Plan na rok 2012 zakłada kwotę
218.456,14 zł.

Asystent rodziny
W ramach środków pozabudżeto-

wych pochodzących z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej w MOPS zatrud-
nił asystenta rodziny do pracy z rodzi-
nami mającymi problemy opiekuńczo-
wychowawcze. Koszt tego zadania to
kwota 12.684 zł.

Kto i dlaczego mo¿e sko-
rzystaæ z pomocy MOPS-u?

Głównym powodem udzielania
świadczeń z pomocy społecznej jest bie-
da (294 rodziny), następnie niepełno-
sprawność i długotrwała choroba (253

Œrodki przeznaczone
na projekt

Projekt wartości 7 119 465 zł realizowa-
ny jest przy wsparciu środków unijnych
pozyskanych przez spółkę GOKOM w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013. Dofinansowanie unijne wy-
nosi 4 983 625 zł. Przewidywany termin za-
kończenia prac to czerwiec bieżącego roku.

Jest to kolejny duży projekt realizo-
wany przez spółkę GOKOM mający na
celu modernizację i rozbudowę infra-
struktury wodociągowej w gminie Bogu-
chwała. W latach 2010-2011 przebudo-
wano i zmodernizowano Stację Uzdat-
niania Wody w Woli Zgłobieńskiej za
kwotę ponad 1,5 mln zł.

UM
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Wydatki na pomoc spo³eczn¹ w latach 2011-2012
finansowane ze œrodków w³asnych gminy

                          Nazwa zadania  2011 r. 2012 r. (plan)

Zasiłki celowe 123.500 93.450

Dożywianie 110.000 65.000

Dotacja na usługi opiekuńcze 107.952 89.000

Utrzymanie MOPS 218.166 204.600

Odpłatność gminy za domy pomocy społecznej 145.630 176.500

Dodatki mieszkaniowe 61.658 70.000

Razem 766.906 698.550

Wydatki na pomoc spo³eczn¹ w latach 2011-2012
finansowane z bud¿etu Wojewody

     2011 r.      2012 r.
                           Nazwa zadania (wykonanie   (plan w zł)

      w zł)

Zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.474.886 4.600.400

Zasiłki stałe 127.942 132.589

Zasiłki okresowe 280.977 427.500

Realizacja programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania 287.640 166.667

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 43.598 82.301

Utrzymanie MOPS 251.312 234.232

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla

podopiecznych 18.699 25.589

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 14.000 50.300

Razem 5.499.054 5.719.578

Liczba osób korzystaj¹cych z us³ug MOPS

                        Forma pomocy     2011         2012
(wyk. za III kw.)

Zasiłki stałe 39 37

Zasiłki okresowe 176 163

Zasiłki celowe 413 475

Usługi opiekuńcze 20 18

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 9

Pobyt w domach pomocy społecznej 10 10

Dodatki mieszkaniowe 37 37

Wypoczynek letni 20 12

Dożywianie w szkołach 296 240

Pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej 480 474

Zasiłki rodzinne 876 768

Świadczenia pielęgnacyjne 74 77

Zasiłki pielęgnacyjne 360 354

Fundusz alimentacyjny 73 75

Wiadomoœci samorz¹dowe

rodziny), bezrobocie (219 rodzin), wie-
lodzietność (30 rodzin), rodziny niepeł-
ne (49 rodzin), ochrona macierzyństwa
(39 rodzin) oraz inne okoliczności
w mniejszym zakresie. Ogółem z samej
pomocy społecznej w ciągu ostatnich
dwóch lat korzysta przeciętnie około 550
rodzin, ze świadczeń rodzinnych ponad
800 rodzin, a ze świadczeń opiekuń-
czych 380 osób.

– W związku z pogarszającą się sytu-
acją gospodarczą i rosnącym bezrobo-
ciem w skali kraju na terenie gminy Bo-
guchwała nie odnotowujemy drastyczne-
go wzrostu liczby osób ubiegających się
o pomoc finansową – dodaje Maria Drąg..

Samorząd gminy w trosce o najbied-
niejszych od 1 stycznia 2013 r. urucho-
mił gminny program osłonowy polega-
jący na zapewnieniu pomocy dla osób
mających problemy w przystąpieniu do
systemu kanalizacyjnego oraz w zakre-
sie realizacji opłat za zużytą wodę i od-
prowadzanie ścieków.

Dodatkowe formy
wsparcia z MOPS

Poza zadaniami podstawowymi
MOPS wykonuje również zadania dodat-
kowe, do których należy zaliczyć: orga-
nizowanie zbiórki odzieży, obuwia i po-
ścieli oraz przekazanie ich podopiecz-
nym, udział pracowników MOPS w ak-
cjach „Caritas” przy Parafii w Boguchwa-
le, wykupywanie leków dla podopiecz-
nych i dostarczanie ich chorym do miej-
sca zamieszkania.

MOPS współpracuje także z Oddzia-
łem Psychiatrycznym Szpitala Woje-
wódzkiego nr 1 w Rzeszowie w zakresie
pomocy w organizacji leczenia środowi-
skowego. Jest to nowa forma opieki dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, któ-
ra polega m.in. na: organizowaniu ze-
społów wyjazdowych w teren, pozyski-
waniu i przekazywaniu używanych me-
bli, sprzętu agd oraz pośrednictwu
w darowiznach, organizowaniu bezpłat-
nego transportu, kierowaniu klientów po-
mocy społecznej do Punktu ośrodka
pomocy dla osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem, pomoc w uzyskaniu sprzę-
tu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
współpraca z wypożyczalniami, które
funkcjonują na terenie Rzeszowa, kiero-
wanie podopiecznych do Towarzystwa
św. Brata Alberta w celu udzielenia po-
mocy materialnej, zwłaszcza żywnościo-
wej i rzeczowej. Od miesiąca paździer-
nika br. pracownicy socjalni świadczą
pracę socjalną również w świetlicach
środowiskowych prowadzonych przez
Lokalne Ośrodki Kultury.

Justyna Paszkiewicz
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Będzie nowy
plac zabaw
w Zgłobniu

W tym roku planowana jest budowa ko-
lejnego w gminie placu zabaw dla dzie-
ci. Powstanie on przy Szkole Podstawo-
wej w Zg³obniu.

Na ostatniej sesji Rada Miejska
w Boguchwale wyraziła zgodę na reali-
zację programu wsparcia rodzin wielo-
dzietnych „Rodzina 3+”. Program reali-
zowany będzie przez trzy gminy: Głogów
Małopolski, Trzebownisko i Boguchwa-
łę. Adresowany jest do rodzin, w których
jest na utrzymaniu troje lub więcej dzie-
ci małoletnich i uczących się.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest po-
moc dla tych rodzin w dostępie do kul-
tury, sportu, edukacji i opieki przed-
szkolnej. Członkowie tych rodzin otrzy-
mają kartę, która pozwoli na korzysta-
nie na preferencyjnych warunkach
z odpłatnej oferty publicznych instytu-
cji kultury, sportu, rekreacji w tych
trzech gminach (zniżka na bilety wstę-
pu m.in. na baseny, siłownie, korty te-
nisowe, lodowiska). Ważnym elemen-

tem programu będzie udział w nim
przedsiębiorców, chcących pomóc ro-
dzinom wielodzietnym, którzy zaoferują
posiadaczom kart możliwość skorzysta-

nia ze zniżek na towary i usługi. Powsta-
nie strona internetowa programu na któ-
rej będzie udostępniona informacja
o aktualnej ofercie zniżkowej i rabato-
wej dla posiadaczy kart. Wdrażanie tego

programu w tym wydawanie kart dla ro-
dzin 3+ przewidziane jest w czerwcu br.

Zdaniem zastępcy burmistrza Pio-
tra Klimczaka – cieszy fakt, że program

ten realizujemy we współpracy
z zaprzyjaźnionymi samorząda-
mi, bo przez to oferta wsparcia
dla członków rodzin wielodziet-
nych będzie znacznie większa.
Program ten jest również waż-
nym elementem polityki proro-
dzinnej realizowanej w naszej
gminie, a zakładającej wspar-
cie dla rodziców i dzieci. Jest
kontynuacją m.in. takich dzia-
łań samorządu jak uruchomie-
nie żłobka, zapewnienie opie-
ki przedszkolnej dla wszystkich
dzieci w gminie, opieki świetli-

cowej, obniżenia opłat rodziców za po-
byt dzieci w przedszkolach publicz-
nych, budowy nowoczesnych placów
zabaw.

UM

Na budowę placu zabaw udało się
pozyskać środki z rządowego programu
„Radosna szkoła” w wysokości 61 881
zł, co pozwoli w 50% sfinansować tę in-
westycję. Pozostałe środki pochodzić
będą z budżetu gminy.

Atrakcyjna oferta

Plac zabaw wyposażony zostanie
w pełni bezpieczne i atestowane urzą-

dzenia oraz zapobiegającą urazom
miękką nawierzchnię syntetyczną. W po-
łączeniu z już istniejącymi urządzeniami
do zabaw będącymi na wyposażeniu SP
w Zgłobniu, zakupionymi w latach po-
przednich przez samorząd, powstanie
bardzo atrakcyjna oferta spędzania cza-
su dla najmłodszych mieszkańców.

Zdaniem zastępcy burmistrza Pio-
tra Klimczaka – samorząd od kilku lat
systematycznie realizuje plan budowy
i rozbudowy atrakcyjnych dla dzieci

placów zabaw w każdej miejscowości
gminy. Tylko w ciągu ostatnich trzech
lat na budowę nowoczesnych placów
zabaw w gminie Boguchwała wydatko-
wano kwotę 414 tys. zł. W 2010 r. po-
wstał plac zabaw w Lutoryżu, rok póź-
niej w Woli Zgłobieńskiej i Niechobrzu.
W ubiegłym roku za kwotę 104 tys. zł
uruchomiono ogólnodostępny plac
zabaw przy Szkole Podstawowej
w Boguchwale.

UM

Wspieramy rodziny wielodzietne
Rodziny maj¹ce na utrzymaniu troje lub wiêcej dzieci mog¹ staraæ siê o pomoc
z programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” przyjêtego na sesji Rady
Miejskiej. Program bêdzie realizowany przez gminy: G³ogów Ma³opolski, Trzebowni-
sko oraz Boguchwa³ê.



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE” 2 (81)  2013 11

Informacje

Projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych
mieszkańców Gminy Boguchwała” realizowany przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała od 01.11.2012
roku skupił na warsztatach 50 osób – mieszkańców Gminy
Boguchwała, którzy ukończyli 60 lat. Oferta szkoleniowa do-
stosowana do potrzeb osób starszych obejmowała edukację

Relacja z przebiegu projektu
„Nowe technologie – nowe horyzonty dla

starszych mieszkańców Gminy Boguchwała”
komputerową – 60 godzin, fotograficzną – 32 godziny oraz
dotyczącą zdrowego żywienia połączoną z praktycznym warsz-
tatem przygotowania dietetycznych potraw – 32 godziny. Wy-
korzystując nabyte w trakcie zajęć obsługi komputera umie-
jętności m.in. redagowania tekstu uczestnicy napisali artykuły
do gazety, w czasie zajęć fotograficznych wykonali własno-
ręcznie mnóstwo zdjęć, z których najlepsze zaprezentowane
zostały w formie wystawy na spotkaniu podsumowującym pro-
jekt. Impreza odbyła się 13 kwietnia 2013 roku na sali Miej-
skiego Centrum Kultury w Boguchwale. Zaproszeni goście oraz
wszyscy kursanci mieli okazję podziwiać galerię fotografii wy-
konanych podczas zajęć, obejrzeć multimedialną prezenta-
cję obrazującą w skrócie przebieg działań projektowych, de-
gustować potrawy wykonane specjalnie na tę okazję przez
uczestników.

Grupa 5

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4
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Wartością dodaną projektu była integracja uczestniczących
w projekcie seniorów, nawiązały się nowe znajomości, odżyły
stare, a wzajemne zrozumienie i motywacja do nauki w gronie
osób w tym samym wieku wzbudziły u większości chęć do
kontynuacji zainicjowanych poprzez projekt działań edukacyj-
nych, którymi można zarażać kolejne osoby.

W ramach projektu utworzona została także strona inter-
netowa, na której znalazły się m.in. informacje dotyczące
udziału w projekcie, galeria zdjęć z przebiegu warsztatów
oraz galeria najlepszych fotografii wykonanych przez uczest-
ników. Na stronie zamieszczono także przepisy z warszta-
tów kulinarnych z ilustracjami poszczególnych dań, a także
forum internetowe.

Utworzony portal dla seniorów będzie aktywny także po
zakończeniu projektu, dlatego też zapraszamy seniorów oraz
wszystkich zainteresowanych do czynnego korzystania ze stro-
ny internetowej: www.seniorzy.boguchwala.pl. Spotkanie podsumowujące projekt.

Maraton egzaminacyjny trwał do 28 maja. W okresie tym
odbyło się 11 egzaminów pisemnych oraz 2 egzaminy ustne
z języka polskiego i języka angielskiego. Poza obowiązkowym
egzaminem z języka polskiego, matematyki i języka angiel-
skiego, absolwenci zmierzyli się z przedmiotami dodatkowy-
mi: biologią, chemią, fizyką, geografią, wiedzą o społeczeń-
stwie, a nawet historią sztuki.

Dla boguchwalskiego Liceum było to wydarzenie bez pre-
cedensu, tegoroczni maturzyści byli bowiem pierwszymi w hi-
storii szkoły, którzy przystąpili do tak ważnego sprawdzianu
kompetencji – egzaminu dojrzałości.

Pierwsza matura w historii Liceum Ogólnokształcącego
w Boguchwale była jednocześnie ważnym doświadczeniem
i sprawdzianem dla kadry pedagogicznej, która przez cały cykl
kształcenia nie ustawała w wysiłkach, aby jak najlepiej przy-
gotować uczniów do matury i studiów akademickich.

Za maturzystów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

UM

Matura 2013 by³a pierwszym egzaminem
dojrza³oœci w historii Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Boguchwale.

Matura w Liceum Ogólnokształcącym
w Boguchwale

Międzynarodowe święto
w Gimnazjum Żytkiewicza

 W dniu 21.05.2013 r. odby-
³a siê w Gimnazjum im. ks.
pp³k. Stanis³awa ¯ytkiewi-
cza w Boguchwale uroczy-
stoœæ z okazji podpisania
dokumentu o wspó³pracy
miêdzy Gesamtschule Be-
xbach w Kraju Sary w Niem-
czech a boguchwalskim
Gimnazjum.

Dokument ten został oficjalnie uroczy-
ście podpisany w dniu 23.09.2011 w Be-
xbach podczas trwającej wówczas w Be-

xbach wymiany uczniowskiej. Przy tej oka-
zji odbyła się tam piękna akademia szkol-
na z udziałem wielu zaproszonych gości,
władz, nauczycieli, rodziców i uczniów.
Obecnie odbywa się kolejna wymiana
w Boguchwale i stąd zorganizowano po-
dobną uroczystość w naszej szkole.

Przygotowania trwały od wielu mie-
sięcy. Dotyczyły zdobywania funduszy od
sponsorów, m.in. od Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Warszawie, któ-
ra wspiera nas od wielu lat, opracowania
interesującego programu pobytu i zwie-
dzania Podkarpacia, a także organizacji
uroczystości szkolnej.

Chcieliśmy pokazać się od jak najlep-
szej strony. Przy udziale pocztu sztanda-
rowego naszego gimnazjum odśpiewa-
no hymn Polski, a chór ze Szkoły Pod-
stawowej „Magdalenki” odśpiewał Odę
do Radości, czyli obecny hymn Unii Eu-
ropejskiej w języku niemieckim i polskim.

Pani Dyrektor Grażyna Gawron powi-
tała przybyłych gości, przedstawicieli sta-
rostwa, radnych powiatu, zastępcę burmi-
strza Boguchwały, przewodniczącego
Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów
z Bexbach i naszego gimnazjum. Słowo
do zebranych skierowała pani Gawron
oraz pani Gabrielle Schmidt-Kauf – zastęp-



Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

w zakresie dodatkowych zadań na
„Odnowę i rozwój wsi”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Miejsce składania wniosków:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi (słownie: dwa miliony
trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej
według lokalnych kryteriów wyboru.

2 370 000,00 zł

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168
(pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 850 39 26

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich



Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Miejsce składania wniosków:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru
operacji, udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” w 2013 r. wynosi (słownie: trzysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć
złotych 00/100)

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej
według lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168
(pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 850 39 26

309 355,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich



Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

w zakresie dodatkowych zadań
na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Miejsce składania wniosków:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2.Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na
podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych
do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2.Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi
(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w
ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168
(pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 850 39 26

250 000,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich



Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

w zakresie dodatkowych zadań na „małe projekty”
tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Miejsce składania wniosków:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe
projekty”:

Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”,
ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała w godzinach od 9.00-17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu
określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty”
określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego
ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji
w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe
projekty” w 2013 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100)

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„małe projekty”.
3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według
lokalnych kryteriów wyboru.

250 000,00 zł

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
17.00 oraz pod numerami telefonów: 17 870 15 79; 698 166 371
2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168
(pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 867 01 19
3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30-15.30, tel. 17 850 39 26

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Jubilaci Kochani

Pół wieku małżeństwa za Wami,
50 lat marzeń wspólnie realizowanych,
Emocji razem przeżywanych,
wyjątkowych chwil
z dziećmi spędzanych,
Najlepiej jak potrafiliście wychowanych.
Docieraliście się przez lata,
Aż nadeszła ta szczególna data.
Złote Gody – tak ją nazywają,
Zarezerwowana dla tych,
Co wspólnie uciechy i smutki przetrwają.
Życzymy Wam kolejnych 50 lat miłości,
dni upływających w radości,
Wzruszających chwil z wnukami,
By Wasze oczy
napełniały się szczęścia łzami.
Dalszej wspólnej drogi,
By przeszkody na niej nie stawały,
a gwałtowne burze Wasz dom omijały.
Byście kolejne pół stulecia
W małżeństwie wytrwali
I Brylantowego Jubileuszu doczekali!

Życzą kochające dzieci

Redakcja „Wiadomości
Boguchwalskich” życzy

Jubilatom zdrowia,
pogody ducha oraz radości

w życiu codziennym.

50 lat minęło
20 kwietnia 2013 r. Wanda i Józef Rzepkowie z Bogu-

chwa³y obchodzili 50 rocznicê œlubu. Pan Józef przez
30 lat by³ ¿o³nierzem zawodowym, Pani Wanda krótko
pracowa³a zawodowo, zajmowa³a siê dzieæmi i domem.

Maj¹ 6 córek, 6 wnuków i jednego prawnuka.

ca dyrektora Gesamtschule w Bexbach.
Obie panie dyrektor odczytały polską
i niemiecką wersję dokumentu o partner-
stwie. Kolejnym punktem było pokazanie
fotograficznej prezentacji multimedialnej
z ponad 8 lat trwającej już wymiany. Przed-
stawione liczby mówiły same za siebie.
A mianowicie: odbyło się 13 wyjazdów –
7 w Niemczech i 6 w Polsce. Wzięło w nich
udział 328 uczniów, po 164 z Polski i Nie-
miec. Łącznie wymiany trwały 55 dni. Od-
wiedziliśmy wspólnie z naszymi niemiec-
kimi przyjaciółmi bardzo wiele interesują-
cych miejsc w obu naszych krajach. Prze-
jechaliśmy wiele tysięcy kilometrów, po-
znaliśmy wielu interesujących ludzi, życie
rodzinne w obu krajach, pracę szkół i osią-
gnięcia uczniów. Coraz bardziej też zacie-
śnia się nasza przyjaźń, a także każdy
doskonali swoje umiejętności językowe.
Można naprawdę powiedzieć, że między-
narodowa współpraca szkolna jest wprost
bezcenna. Wymaga jednak bardzo wielu
wielomiesięcznych przygotowań, utrzymy-
wania ciągłego kontaktu mailowego,
uzgadniania dziesiątek, a nawet setek
szczegółów. Wszystko to jednak daje wie-
le radości, gdy widzi się uśmiechnięte twa-
rze młodych ludzi zadowolonych
z możliwości wzięcia udziału w wyjeździe.

Mamy nadzieję, że tak udokumento-
wana współpraca potrwa jeszcze wiele
lat, niosąc radość uczniom i uczennicom
naszego gimnazjum i szkoły partnerskiej.

Wracając do uroczystości należy
wspomnieć o bogatym programie arty-
stycznym, na który złożyły się piosenki,
skecz, tańce indywidualne oraz zbioro-
we. Młodzież wykazała się talentem
i ogromnym zaangażowaniem. Nasi nie-
mieccy partnerzy wykonali również pio-
senkę z nietypowym akompaniamentem
oraz jedna z uczennic pięknie zagrała na
pianinie utwór Chopina. Wszystko to pod
czujnym okiem kadry nauczycielskiej. Na
zakończenie zabrał głos wieloletni przy-
jaciel szkoły, radny powiatu – pan Adam
Wetula, który w ciepłych słowach zwrócił
się do młodzieży i nauczycieli. Docenił
wartość, jaką niesie współpraca i wymia-
na młodzieży szkół partnerskich. Wyraził
nadzieję, że to ambitne przedsięwzięcie
będzie rozwijać się w kolejnych latach.

Dopełnieniem uroczystego dnia
była dyskoteka szkolna w godzi-
nach popołudniowych, gdzie na-
stępowała dalsza integracja. W ko-
lejnym dniu niemieccy i goszczący
ich polscy uczniowie wybrali się do
Przemyśla i Krasiczyna, które po-
znawali metodą zadaniową.

Z kolei w czwartek nasi goście
zwiedzili rzeszowską Starówkę, byli
w Muzeum Okręgowym na wysta-
wie łowieckiej. Piątek był dniem
pożegnania – nasi goście odlecieli
do Frankfurtu nad Menem.

Teresa Angerman-Jasiczek
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Organizatorem wydarzenia był Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
i Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
w Giedlarowej.

Podczas tegorocznego konkursu
zaprezentowały się zespoły z terenu
województwa podkarpackiego, przed-
stawiając zwyczaje i obrzędy związa-
ne z cyklem pracy na roli, weselem,
chrzcinami, jak również widowiska
związane z okresem Bożego Narodze-
nia i Wielkanocą.

Widzowie obejrzeli 17 prezentacji
teatralnych. Impreza miała na celu po-
pularyzację autentycznych obrzędów
i zwyczajów oraz dokumentację pre-
zentowanych widowisk. Zespół „Noso-
wiany” wystąpił z widowiskiem pt.
„Z kołaczem” według scenariusza i re-
żyserii Stefanii Budy. Przedstawiało
ono dawny zwyczaj i tradycyjne ciasto,
jakim jest kołacz.

Koszty rekwizytów dla zespołu pokry-
li sami uczestnicy, zaś transport zapew-
nił LOK „Wspólnota” w Zgłobniu.  Finan-
sową pomoc udzielił również Bank Spół-
dzielczy w Niechobrzu – za co Zespół

Wyróżnienie dla Zespołu
„Nosowiany” z Nosówki

w XXV Wojewódzkim Konkursie
„Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”

W dniach 20-21 kwietnia 2013 r. w Gminnym Oœrodku Kultury Gminy Le¿ajsk w Gie-
dlarowej odby³ siê XXV Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzêdy i Zwyczaje”. Z terenu

Gminy Boguchwa³a wyst¹pi³ Zespó³ „Nosowiany”.

„Nosowiany” bardzo dziękuje.
Dziękujemy członkom Zespołu za

trud włożony w przygotowanie oraz re-

alizację widowiska oraz życzymy dal-
szych sukcesów!!

Tekst i fot. Aneta Sołtys
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Konkurs istnieje od 1984 roku jako
przedsięwzięcie organizowane przez
Gimnazjum nr 4 w Słupsku realizowa-
ne ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Miasta Słupsk
i Powiatu Słupskiego oraz wielu spon-
sorów. Współorganizatorem przedsię-
wzięcia jest Organizacja Soropotimst In-
ternational Klub. Jury przewodniczy
znana i lubiana poetka Wanda Chotom-
ska. Zasiadają w nim także poeci, pisa-
rze, dziennikarze, krytycy literaccy, po-
loniści oraz pracownicy naukowi Uni-
wersytetu Warszawskiego i Akademii
Pomorskiej w Słupsku. W tegorocznej
edycji konkursu wzięło udział 493 szko-
ły z całej Polski oraz 34 szkoły polonij- Laureatkę wspierała Agata Król-Drzał

Laureatka Międzynarodowego Konkursu
Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Bernadetta Jakubowska – uczennica klasy VI Szko³y Podstawowej w Zg³obniu zosta-
³a laureatk¹ XXIX Miêdzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczoœci Dzieci i M³o-
dzie¿y Gimnazjalnej – 2013 r. Bernadetta bra³a udzia³ w kategorii – proza. Napisa³a

interesuj¹ce opowiadanie pt. „Mój maraton” podejmuj¹ce temat pokonywania w³a-
snych trudnoœci.

ne. Łącznie nadesłano 10835 zestawów
literackich, które konkurowały o nagro-
dy i wyróżnienia.

Uroczysta gala i wręczenie nagród
odbyło się 20 maja 2013 roku w Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica. Nagrodzo-
ne prace znajdą się w książce pokon-
kursowej pt. „Poprowadź mnie przez zie-
lone ogrody”, którą otrzymają wszyscy
laureaci. Wanda Chotomska nazwała ten
konkurs... największą imprezą kulturalną
poświęconą młodym talentom literackim
i promującą dziecięcą twórczość.

Opiekę merytoryczną nad przygoto-
waniem uczennicy do konkursu sprawo-
wała mgr Agata Król-Drzał, nauczyciel-
ka języka polskiego w SP w Zgłobniu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

UM

I Targi Lokalnych
Przedsiębiorców

już za nami
26 maja odby³y siê „I Targi Lokalnych Przed-
siêbiorców” w Boguchwale, których organi-
zatorem by³a Gminna Biblioteka Publiczna

w Boguchwale oraz Gmina Boguchwa³a. Ta-
kie przedsiêwziêcia stanowi¹ okazjê do pro-
mowania lokalnych przedsiêbiorców oraz
pokazuj¹, ¿e reklama jest dziœ bardzo istot-
na w prowadzeniu w³asnego biznesu.

Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z orga-
nizacją pozarządową Fundacja Nowe Media w Warszawie
w ramach projektu „Biblioteka Lokalne Centrum Wiedzy Prak-
tycznej”. W Targach wzięły udział firmy działające na terenie
Gminy Boguchwała: Atlanta – wyroby jubilerskie, Budmar –
materiały budowlane, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Trygon – Rozwój i Innowacja”, drukarnia Triada z Lutory-
ża, kawiarnia i cukiernia Lawenda, Gabinet Weterynaryjny –
lek.wet. Justyna Wojtyna – Stawarz, Towarzystwo Kobiet Krze-
wienia Kultury Regionalnej w Boguchwale, Urząd Pracy
w Rzeszowie, Kolar Beauty – usługi kosmetyczne, Lokalne
Centrum Obsługi Inwestora, autor książki „Boży Wojownik”
Damian Deszczak oraz firma Mary Kay, która zapewniła wszyst-
kim chętnym paniom makijaż. Podczas Targów odbywały się

konkursy z nagrodami, które ufundowali organizatorzy oraz
wystawcy.

Na stoisku Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i In-
nowacja” odbywały się warsztaty z zakresu nowych mediów,
degustacja potraw regionalnych oraz doradztwo w zakresie
działań PROW realizowanych przez LGD.

„I Targi Lokalnych Przedsiębiorców” w Boguchwale przy-
gotował zespół projektowy w składzie: Aneta Pyza, Aneta Soł-
tys, Urszula Knutel oraz Irena Jakubiec. Fundację Nowe Media
reprezentowała Ewa Oleszczuk, która pomogła zespołowi pro-
jektowemu poznać nowe media, za pomocą których bezpłat-
nie można założyć stronę www, bloga, zrobić plakat, ulotkę.
Podczas Targów wystąpił zespół „Kompanija” z Boguchwały.

Zapraszamy do biblioteki w Boguchwale, gdzie możesz
zapoznać się z nowymi technologiami.

Aneta Pyza
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„Moje spotkanie
z przyrodą”

Jakub Uryniak klasa VI
Szkoła Podstawowa im. gen.
Stanisława Maczka w Boguchwale
Opiekunowie: mgr Agnieszka Uryniak,
mgr Lesław Palimąka

Cóż to za wrzaski za oknem? Prze-
cieram zaspane oczy i z niedowierza-
niem patrzę na zegarek. Dopiero piąta
rano. Czy te ptaki nie mogłyby sobie
znaleźć innego drzewa niż moja jabłon-
ka i tam urządzać sobie poranne kon-
certy? Ten ich świergot całkiem wypro-
wadził mnie z równowagi. Otworzyłem
szeroko oczy, a potem zamknąłem je
z poczuciem ulgi, bo przecież są waka-
cje!!! Do tego wakacyjna sobota!!!

Jak spędzić ten pierwszy dzień wa-
kacji? Postanowiłem poleniuchować. Ale
gdzie? W domu, na basenie, w ogród-
ku, a może u babci? Wiele myśli kłębi
mi się w głowie. Nie, to zbyt nudne i pro-
zaiczne, jak powiedziałaby moja polo-
nistka. Pragnąłem czegoś innego, zupeł-
nie nowego i niezwykłego. A może za-
szyć się, gdzieś na łonie natury i spę-

IV Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Moje

spotkanie z przyrodą”
8 maja 2013 roku w Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Jaœle odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia nagród laureatom i wyró¿nio-

nym uczniom 4 edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Moje spotkania
z przyrod¹”.

Uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale
już po raz drugi uczestniczyli w tych konkursowych zmaga-
niach.

Tytuł laureata w kategorii klas szóstych otrzymał Jakub
Uryniak, a w kategorii klas piątych Mikołaj Sak. Wyróżnienia
zdobyli: Sabina Augustyn kl. 6a i Kacper Myśliwiec kl. 6b.
Prace zostały przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Ury-
niak i Lesława Palimąki.

dzić ten dzień sam na sam z przyrodą?
Popatrzyłem znowu na zegarek. Do-

chodziła szósta. Podniosłem się z łóżka,
rozciągnąłem mięśnie i podszedłem do
otwartego w moim pokoju okna. Popa-
trzyłem z góry na świat. Cała Boguchwa-
ła pogrążona była jeszcze we śnie. Tyl-
ko rozbrykana zgraja ptaków świetnie
bawiła się na małym, rozłożystym drze-
wie. Otworzyłem szerzej okno. Zawiało
przyjemnym, świeżym powietrzem.

Nagle zapragnąłem przenieść się do
mojego ogrodu. Wpół przytomny zbie-
głem boso po schodach i otworzyłem
drzwi na oścież. Gałęzie drzew machały
do mnie przyjaźnie, a matka natura za-
praszała do swojego królestwa. Czułem
zapach świeżo koszonej trawy i rosę na
stopach. Maleńkie stokrotki dyskretnie
zerkały ku słońcu i powolutku rozchyla-
ły swe śnieżnobiałe kwiatki, ukazując
żółciutki środek. Wydawało mi się, że to
promyczek słońca przysiadł tu na chwi-
lę, by odpocząć w tej maleńkiej kryjów-
ce. Wśród rodziny stokrotek rosną ru-
mianki i inne skromne zioła, które swoją
wonią wabią owady. Jest to również ulu-
bione miejsce pięknych, wielobarwnych
motyli. Żółte cytrynki i wspaniały paź kró-
lowej przysiadły na chwilę na kwiatkach.
Pięknie prezentowały się w tej zielonej
kolorystyce. Śpiew ptaków i zapach
kwiatów działały na mnie jak czary. To
chyba matka natura rzuciła na mnie ja-
kieś zaklęcie. Siedziałem jak urzeczony
i czułem się jak z innej bajki. Tutaj nawet
mały, szary wróbelek był niczym paw
z rajskiego ogrodu.

Dochodziło do mnie również recho-
tanie żab z pobliskiego oczka wodnego,

które rywalizowały z cichym cykaniem
świerszczy. W pniu starej sosny zawzię-
cie pracowały osy. Pod paprociami bez-
trosko wylegiwały się srebrzysto-fioleto-
we żuczki i brązowe, lepkie ślimaki, za
którymi nie przepada moja mama.

Na środku ogrodu stała brzoza ni-
czym królowa. Najpiękniejsza wśród
drzew o smukłej, białej sylwetce i pięk-
nej serduszkowej koronie. Wokół niej
latały ptaki i owady. Wyglądało to jak-
by wielbiły i oddawały jej hołd, śpie-
wając pieśni o miłości i czystym śro-
dowisku.

Wtedy pomyślałem – wszyscy
i wszystko jest tutaj wolne, szczęśliwe
i żyje swoim własnym życiem. Muszę
o to zadbać, aby te nawet najmniejsze
stworzonka boskie były bezpieczne. Ten
ogród to nie tylko mój zielony zakątek,
ale również ich dom.

W tym momencie mocniejszy po-
dmuch wiatru przyniósł ze sobą miodo-
wy zapach. To lipa obsypana drobnymi
kwiatkami dawała znak pszczołom. Po-
czułem głód. I wielką ochotę na śniada-
nie. Bardzo lubię miód, przecież w koń-
cu mam na imię Kuba. Mój książkowy
przyjaciel Kubuś Puchatek też przepa-
dał za miodkiem. I wtedy poczułem
szarpnięcie za rękę. To była moja mama,
która lekko zdenerwowanym głosem
powiedziała:

– Szukam cię od rana. A ty smacznie
sobie śpisz na huśtawce w ogrodzie.
Wstawaj szybko. Niedługo dziesiąta go-
dzina, a ty prześpisz taki cudowny dzień.

I miała rację. Zapowiadał się udany
dzień. Wstałem pośpiesznie i pobiegłem
do kuchni na śniadanie.

Konkurs ten cieszył się popularnością także wśród uczniów
innych szkół z naszej gminy – SP Niechobrz nr 2 (laureatka –
Monika Siorek – klasa 6 – opiekun Magdalena Misiak, SP
Wola Zgłobieńska (laureatka – Magdalena Nieroda – klasa 4,
wyróżnienie Julia Szyszka – klasa 5 – opiekun Danuta Pali-
mąka).

Wielkie słowa uznania kierujemy do wszystkich nagrodzo-
nych i wyróżnionych uczniów oraz ich opiekunów. Życzymy
kolejnych sukcesów w obcowaniu z literaturą i przyrodą.

L. Palimąka
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Proszę przypomnieć, jakie były
najważniejsze założenia pracy rady
miejskiej na obecną kadencję?

Uważam, że priorytetami działań
samorządu gminnego jest przede
wszystkim poprawa bezpieczeństwa
w naszej gminie, wspieranie rozwoju
gospodarczego i społecznego, posze-
rzenie oferty edukacyjnej i opiekuń-
czej. W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa modernizujemy i budujemy dro-
gi gminne oraz partycypujemy w kosz-
tach remontów dróg powiatowych
i rozbudowie infrastruktury drogowej
(chodniki, oświetlenie).

Mimo trudności, jakie mają samo-
rządy z utrzymaniem szkół, nasz sa-
morząd nie podjął decyzji o likwidacji
jakiejkolwiek placówki oświatowej –
wręcz przeciwnie utworzono nowe.
Coraz lepiej funkcjonuje szkoła liceal-
na, wspieramy dobrze rozbudowaną
sieć przedszkoli i punktów przedszkol-
nych. Powiększyła się baza świetlic
obejmujących opieką dzieci szkolne
oraz rozpoczął działalność pierwszy
w Boguchwale żłobek. Za te działania
nasz samorząd został uhonorowany
certyfikatem i znakiem jakości „Samo-
rządowy Lider Edukacji”. Poprzez funk-
cjonowanie Towarzystwa Budownictwa
Społecznego staramy się wspierać roz-
wój budownictwa wielorodzinnego
oraz zabezpieczać tereny pod rozbu-
dowę mieszkaniową.

Rada miejska co roku uchwala swo-
je plany pracy. Są one jednak czasami
weryfikowane ze względu na zmienia-
jącą się sytuację ekonomiczna i spo-
łeczną. Możliwość pozyskiwania środ-
ków pomocowych powoduje czasami
korektę planów.

Które z priorytetów zostały już
zrealizowane?

W dalszym ciągu wszystkie priory-
tety są realizowane, ponieważ rozwój
społeczny wymusza ciągłe podnosze-
nie jakości życia naszych mieszkań-
ców. Po termomodernizacji szkół prze-
prowadziliśmy kapitalne remonty
w większości domów ludowych. Zmo-
dernizowano także ujęcie wody w Woli
Zgłobieńskiej i trwają prace przy uję-

Wywiad z Bogdanem Dziedzicem,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Boguchwale

ciu w Lutoryżu. Przy naszym współfi-
nansowaniu przeprowadzono remont
drogi powiatowej w Niechobrzu i czę-
ściowo w Woli Zgłobieńskiej budując
ciąg chodników. Planuje się przebudo-
wę drogi Wola Zgłobieńska – Nosów-
ka i ciąg chodnikowy Racławówka –
Kielanówka, co znacznie poprawi bez-
pieczeństwo użytkowników tych dróg.

Czy rada zgłasza jakieś inicjaty-
wy ze swojej strony (jakie?)

Zgodnie z procedurami projekty
uchwał przygotowuje Burmistrz,
a Rada je rozpatruje. Może dokonać
zmian, przyjąć je lub odrzucić. Z ini-
cjatywy Rady powołano komisję do-
raźną, która zajęła się przeanalizowa-
niem funkcjonowania komunikacji na
terenie gminy Boguchwała. Ze wzglę-
du na wycofanie się rzeszowskiego
MPK z kilku linii i nierzetelnej obsługi
przez innych prywatnych przewoźni-
ków, mieszkańcy zgłaszali wiele pro-
blemów, którymi samorząd się zajmo-
wał i starał się je rozwiązać.

Jak układa się współpraca z bur-
mistrzem?

To pytanie należało by skierować
do poszczególnych radnych. Ja oce-
niam współpracę z Burmistrzem jako
bardzo dobrą, ale nie wszyscy muszą
podzielać mój pogląd. Z punktu widze-
nia pracy Rady projekty wpływają
w odpowiednich ustawowych i statu-
towych terminach.

Które z uchwał z ostatnich dwóch
lat są szczególnie ważne dla gminy?

Najważniejszymi uchwałami w da-
nym roku są uchwały budżetowe, któ-
re decydują o funkcjonowaniu gminy
przez cały rok i określają zakres inwe-
stycji. Do ważnych uchwał należą
uchwały dotyczące miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzenne-
go. Zatwierdzamy projekty działań
społecznych wspieranych przez środ-
ki pomocowe. Dzięki projektowi „Spół-
dzielnie socjalne szansą aktywizacji
bezrobotnych” kilkadziesiąt osób zna-
lazło zatrudnienie. Co roku Rada miej-

ska uchwala stawki podatków od nie-
ruchomości, gruntowe, od środków
transportu. Corocznie również Rada
rozpatruje uchwałę dotycząca przyję-
cia sprawozdania z wykonania budże-
tu i udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi.

Kto i jak często zgłasza się na
Pana dyżur?

Na moje cotygodniowe dyżury nie
zgłasza się osobiście zbyt dużo miesz-
kańców. Przeważnie kierowane są pi-
sma od osób i instytucji. Czasami jed-
nak przychodzą mieszkańcy w spra-
wach różnych interwencji lub skarżą
się na nieodpowiednie lub powolne za-
łatwienie swojej sprawy.

Coraz częściej samorządy godzą
się na transmisję online sesji. Jak to
wygląda w Boguchwale?

Nie przeprowadzamy transmisji on-
line z sesji, ale oczywiście każdy
mieszkaniec może w niej uczestniczyć.
Zaproszenia wywieszane są na stronie
urzędu, w BIP oraz na tablicach ogło-
szeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy radni pracują na papierze,
a może w planach jest rewolucja
w postaci pracy na laptopach?

Wiem, że niektóre samorządy
przechodzą do pracy na sesjach na
laptopy. W najbliższym czasie nie pla-
nujemy takiej zmiany. Koszt zakupu
laptopów z oprogramowaniem dla
wszystkich radnych byłby duży, a ja
oceniam, że nie jest konieczny. Część
radnych na sesjach jeżeli potrzebuje
to używa swoich prywatnych urzą-
dzeń. Przygotowując prace Rady sta-
ram się jednak unikać nadmiernego
używania papieru, dlatego przy roz-
syłaniu projektów obszernych uchwał,
programów, materiałów pomocni-
czych, czasami wysyłamy je radnym
w formie elektronicznej (mailem lub na
płytkach CD).

Dziękuję za rozmowę.

Justyna Paszkiewicz
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Wywiad

Jak przedstawia się poziom czytelnictwa w Gminie Bogu-
chwała?

W 2012 r. odnotowaliśmy wzrost liczby wypożyczeń, na 100
mieszkańców przypadło 447 wypożyczonych książek. Zwiększyła
się również ilość czytelników i użytkowników – 19,4 na 100 miesz-
kańców. Bibliotekarki zachęcają do sięgania po książki, poprzez
organizacje cyklicznych imprez w poszczególnych sołectwach.
Przykładem takich wydarzeń są spotkania Dyskusyjnych Klubów
Książki, które są bardzo cenione i lubiane przez czytelników.

Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom czytelnictwa
są również nowe możliwości, jakie biblioteka oferuje swoim użyt-
kownikom. W 2012 r. zorganizowaliśmy szereg wydarzeń kultu-
ralnych m.in. „Dlaczego Ukraina? A dlaczego NIE?!” czy „W Pana
Tadeusza świecie czarownym”, podczas każdego takiego wy-
darzenia promujemy książki, bo wiemy, że czytanie ma sens.
Proponujemy naszym użytkownikom różnego rodzaju warszta-
ty podnoszące kwalifikacje zawodowe,
wprowadzamy w świat Internetu doro-
słych mieszkańców gminy. Najmłod-
szym użytkownikom biblioteki organizu-
jemy spotkania z zakresu edukacji arty-
stycznej, gdzie wspólnie z rodzicami
tworzą i bawią się.

Sukcesy boguchwalskiej biblioteki
odbiły się szerokim echem w całym
kraju. 25 miejsce w Polsce, I miejsce
w województwie podkarpackim, II
miejsce w konkursie Gminnych Koali-
cji „Razem dla społeczności lokalnej”.

Zapracowaliśmy na ten sukces.
Wspólnie z pracownikami biblioteki sta-
ramy się dobierać repertuar wydarzeń
tak, aby był różnorodny i każdy mógł
z niego skorzystać. Po raz pierwszy
w 2012 r. zorganizowaliśmy Noc Biblio-
tek i okazało się, że opłacało się podjąć
realizacji takiego przedsięwzięcia. W sfe-
rze wydarzeń kulturalnych jesteśmy
w czołówce bibliotek w Polsce. Sukces
ten nie byłby możliwy gdyby nie wspar-
cie Samorządu Gminy Boguchwała reprezentowanego przez Bur-
mistrza Wiesława Dronkę oraz lokalnych partnerów, którzy po-
magają nam w codziennych działaniach w ramach nieformalnej
koalicji, tworząc partnerstwo przy organizacji różnych przedsię-
wzięć.

Nazwa organizacji
Gmina i Miasto Boguchwała
Młodzieżowa Rada Gminy Boguchwała
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i In-
nowacja”
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Szkoły podstawowe i gimnazjalne z Gminy Boguchwała
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale

Towarzystwo Kobiet Krzewienia Kultury Regionalnej w Bo-
guchwale
Osoby prywatne
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Przedszkole Publiczne w Boguchwale
Partnerzy tworzący nieformalną koalicję z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Boguchwale

Proszę wskazać główne czynniki, jakie wpłynęły na rozwój
boguchwalskiej biblioteki?

Działania, które podejmujemy w bibliotece oparte są o kon-
kretne cele. Posiadamy Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2012-
2016, według którego działamy i realizujemy poszczególne za-
dania. Priorytetem jest dla nas wprowadzenie użytkowników bi-
blioteki w świat kultury, chcemy być instytucją, która wskaże dro-

gę potencjalnemu użytkownikowi do
uczestniczenia w kulturze, a nie tylko
bycia biernym odbiorcą. Mamy dobrze
wykwalifikowaną kadrę, która podcho-
dzi do swojej pracy z pasją i stara spro-
stać się temu niełatwemu zadaniu.

Społeczeństwo jest dziś bardzo zinfor-
matyzowane, jakie kroki zostały pod-
jęte w celu polepszenia komunikacji
z użytkownikiem?

Bibliotekarze zostali wyposażeni
i przeszkoleni w obsłudze systemu elek-
tronicznego wypożyczania książek, co
wpływa pozytywnie na efektywność pra-
cy. Od kilku lat mamy stronę internetową
biblioteki, a od września 2012 r. użytkow-
nicy znajdą nas również na facebooku.
Staramy się wprowadzać nowe techno-
logie na bieżąco tak, aby dostęp do bi-
blioteki był jak najszerszy. W 2013 r.
wprowadzamy komunikator Gadu
Gadu, ponieważ nie każda filia bibliote-
ki ma telefon, dlatego chcemy ułatwić
kontakt z daną biblioteką poprzez wła-

śnie komunikator, który będzie służył do udzielania informacji
indywidulanie z każdym użytkownikiem. W planach mamy rów-
nież organizację wideo konferencji.

Czy udało się pozyskać dodatkowe środki dla biblioteki?

Tak. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości książ-
kowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wy-
graliśmy konkurs pn. „Kierunek: Wschód”, w którym nagrodą
było dofinansowanie na zorganizowanie wydarzenia kulturalne-
go o Ukrainie. Dodatkowe środki związane z utrzymaniem i pro-
mocją usług komputerowych przekazała nam Fundacja Orange
dla Bibliotek. Pozyskaliśmy również środki z Programu Rozwoju

Tu spotkasz pasjonatów książek, poznasz
nowych ludzi, podniesiesz swoje kwalifikacje
– rozmowa z Ewą Śliwą, dyrektorem Gminnej Biblioteki

Publicznej w Boguchwale
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Damian Deszczak

Wywiad / Wydawnictwa

„Boży wojownik. Przeznaczenie” to
debiut literacki napisany przez Damia-
na Deszczaka, mieszkańca Mogielnicy.
Książka wpisuje się w nurt fantasy, głów-
nym tematem powieści jest walka dobra
ze złem.

Już niedługo w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Boguchwale będą dostęp-
ne do wypożyczenia egzemplarze książ-
ki „Boży wojownik. Przeznaczenie”.

Damian Deszczak uczęszcza
do gimnazjum nr 6 w Rzeszowie,
ma 16 lat. W wieku 13 lat napisał
książkę, którą udało mu się
szczęśliwe wydać. „Boży Wojow-
nik. Przeznaczenie” to tytuł jego
pierwszej książki.

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na nowe wydawnictwo
pt. „Tylko fotografie nie liczą się z czasem. Boguchwała i okolice
w starej fotografii”, którego promocja odbyła się w marcu 2012 r.

W kwietniu br. jako jedna z 10 bibliotekarek z całej Polski
miała Pani okazję odwiedzić biblioteki publiczne w Stanach
Zjednoczonych. Proszę opowiedzieć o wrażeniach z tego
pobytu.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego nasza bi-
blioteka jest uczestnikiem od 2010 r., w kwietniu tego roku 10
bibliotekarek z całej Polski zostało zaproszonych do USA. Wy-
jazd ten w całości był finansowany przez rząd amerykański
w ramach „International Visitor Leadership Program” oraz Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Spo-
tkaliśmy się z bibliotekarzami w Waszyngtonie, Seattle i Pensa-
coli na Florydzie. Ważnym punktem programu było
spotkanie w Fundacji Billa I Melindy Gates w Seattle,
która to fundacja finansuje Program Rozwoju Biblio-
teka w Polsce. Teraz już mogę powiedzieć, iż my pol-
scy bibliotekarze nie musimy mieć kompleksów, jeże-
li chodzi o działalność bibliotek, mogliśmy na równi
z naszymi koleżankami i kolegami z USA pochwalić
się naszą pracą.

Czy dostrzega Pani jakieś zagrożenia dla funkcjono-
wania bibliotek?

Dużym problemem dla bibliotek jest brak możliwo-
ści pozyskiwania środków na uzupełnianie księgozbio-
ru. Oprócz środków budżetowych i dotacji z Minister-
stwa w zasadzie nie ma innych programów, które by to
umożliwiały. W badaniu społecznego zasięgu książki
w Polsce, przeprowadzonym w listopadzie 2010 r. przy-
najmniej jednokrotny kontakt z książką zadeklarowało
44% Polaków. Zatem w stosunku do wyniku analogicz-

Debiut literacki młodego autora
z Mogielnicy

nych badań z 2008 r. – 38%, można ostrożnie mówić o zatrzyma-
niu tendencji spadkowej, a być może o nieznacznej poprawie.
I choć jesteśmy daleko poza światową czołówką, będziemy ro-
bić wszystko, aby czytelnictwo stale rosło.

Dziękuję wszystkim czytelnikom, użytkownikom oraz przyja-
ciołom biblioteki za dotychczasowe zaufanie. Przygotowali-
śmy dla Państwa wiele niespodzianek w 2013 r.

O aktualnych działaniach w bibliotece przeczytają Państwo
na stronie biblioteki: www.boguchwala.org.pl, na portalu Gminy
Boguchwała www.boguchwala.pl oraz w lokalnej prasie „Wia-
domości Boguchwalskie”

Zapraszam do biblioteki!

Rozmawiała: Aneta Pyza

www.gbp.boguchwala.org.pl
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Kultura

Fina³ projektu pn. „Bez ksi¹¿ki nie idê…”,

odby³ siê 12 kwietnia. Przedsiêwziêcie
realizowane w ramach „Terazy My – DKK

dla dzieci i m³odzie¿y” przez Gminn¹ Bi-
bliotekê Publiczn¹ w Boguchwale wraz
z partnerami Gminn¹ Bibliotek¹ Pu-

bliczn¹ w Chmielniku i Gminn¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Lubeni.

Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia ankiety, w które
aktywnie zaangażowały się szkoły z terenu gmin Boguchwa-
ła, Chmielnik i Lubenia, następnie na podstawie ankiet został
opracowany biuletyn, który dostępny jest w GBP w Boguchwa-
le. Prace przygotowawcze do projektu trwały ponad miesiąc,
finałowe spotkania rozpoczęły się od wystawy poświęconej
Dyskusyjnemu Klubowi Książki dla dzieci i młodzieży w Bo-
guchwale, następnie odbyły się we wszystkich trzech gminach
warsztaty literackie pn. „Emocje w procesie twórczym. Pisz
sercem i rozumem”, które poprowadziła znana łódzka pisar-
ka Monika Sawicka.

Podsumowaniem całego projektu był Międzygminny Dys-
kusyjny Klub Książki oraz happening czytelniczy ulicami Bo-
guchwały, który odbył się 12 kwietnia. Niestety pogoda nie
sprzyjała pieszym wycieczkom, ale fani biblioteki, którzy zgro-
madzili się w tym dniu w bibliotece wyruszyli z transparentami
ulicami miasta. Młodzi Czytelnicy z Boguchwały, Chmielnika
i Lubeni odwiedzili Urząd Miejski w Boguchwale, gdzie na ręce
zastępcy burmistrza Piotra Klimczaka wręczyli list intencyjny
oraz tablicę promującą czytelnictwo, po wizycie w urzędzie
kolejnym celem stała się Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum
w Boguchwale, w których również pasjonaci biblioteki i czy-
telnictwa zostawili listy intencyjne.

Projekt pn. „Bez książki nie idę…”, to przedsięwzięcie lite-
rackie promujące ideę Dyskusyjnych Klubów Książki.

Aneta Pyza, koordynator projektu

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

02.06.2013 – Piknik rodzinny
16.06.2013 – Dni Boguchwały

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

02.06.2013 – Piknik Czytelniczy, rozstrzygnięcie konkursu „Naj-
lepsi z Najlepszych”

KALENDARZ IMPREZ

Projekt „Teraz MY – DKK dla dzieci i młodzieży” prowadzony jest przez Instytut Książki w ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek. „Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany jest przez
Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Funda-
cji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która
na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.

Happening czytelniczy przed Urzędem Miejskim w Bogu-
chwale

Przedstawiciele Dyskusyjnych Klubów Książki z Zabratów-
ki, Straszydla i z Boguchwały

Happening czytelniczy
ulicami Boguchwały

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”
w Zgłobniu

16.06.2013 r. – Piknik Rodzinny w Racławówce

06.07.2013 r. – „Biesiada lasem pachnąca” – w leśniczówce
w Woli Zgłobieńskiej

13.07.2013 r. – Warsztaty kulinarne „Skarby lokalnego dziedzic-
twa” w Nosówce
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W pierwszej połowie kwietnia br.,
w Grudziądzu rozegrały się XX Mistrzo-
stwa Polski Juniorów, w których brał
udział Mateusz Ziomek – mieszkaniec
Woli Zgłobieńskiej, zdobywając do tej
pory jedno z największych osiągnięć.

Mateusz Ziomek zdobył brązowy
medal podczas XX Mistrzostw Polski
Juniorów rozegranych w dniach 10-14
kwietnia br., w Grudziądzu. Jest to jak
do tej pory największy sukces w karie-
rze bokserskiej mieszkańca Woli Zgło-
bieńskiej.

Osi¹gniêcia m³odego
sportowca

W ubiegłym roku, również uczestni-
czył w Mistrzostwach Polski, jednak już
po pierwszej walce eliminacyjnej nieste-
ty przegranej, musiał pożegnać się tur-
niejem finałowym.

Tym razem występ Mateusza Ziom-

Sport

Piłka nożna
nie tylko

dla chłopców
Nie od dziś wiadomo, że piłka nożna cieszy się

ogromną popularnością wśród męskiej części społe-
czeństwa.

Wszyscy chłopcy – mali i duzi „kopią w piłkę” i z ogrom-
nym zaangażowaniem śledzą kolejne rozgrywki piłkarskie
na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym.

Cieszy jednak, że dyscypliną tą zainteresowały się tak-
że boguchwalskie dziewczęta, które z ogromnym zapa-
łem i entuzjazmem podjęły trenowanie piłki nożnej w Bo-
guchwalskiej Akademii Piłkarskiej.

Obecnie jest to grupa około 20 dziewcząt w wieku
12-17 lat, które regularnie biorą udział w zajęciach trenin-
gowych.

Dziewczęta te poza rozwijaniem i doskonaleniem swo-
ich sportowych umiejętności mają szansę na aktywne spę-
dzanie swojego czasu wolnego w formie dobrej zabawy
w gronie swoich rówieśniczek.

Życzymy wszystkim dziewczętom dużo zapału i wielu
sukcesów sportowych!

A. Gajdek
Boguchwalska Akademia Piłkarska

bap@bap.boguchwala.eu

ka był bardzo udany. W drodze po swój
pierwszy krążek Mistrzostw Polski poko-
nał dwóch zawodników: Karola Rogal-
skiego z „Hetmana” Zamość i Dariusza
Wilka z RKB Łódź. W walce o wejście

do finału niestety
przegrał z Bartoszem
Gołębiewskim z DKB
Dzierżoniów. W Mi-
strzostwach Polski
Juniorów wzięli
udział Mistrzowie 16
województw z całej
Polski. Mateusz, jako
Mistrz Wojewódz-
twa Podkarpackiego
w kategorii wagowej
69 kg, również zna-
lazł się w tym zacnym
gronie.

Co dalej?
Jako zawodnik

Kadry Województwa Podkarpackiego,
29 kwietnia stoczy kolejną walkę pod-
czas towarzyskiego meczu bokserskie-
go Podkarpacie-Birmingham (Anglia),
który odbędzie się w Sanoku.

Mateusz Ziomek Medalistą
Mistrzostw Polski w Boksie
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Og³oszenia

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

POMAGAMY NASZYM

CZYTELNIKOM!!!

Drogi czytelniku, jeœli chcesz coœ kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ lub oddaæ, mo¿esz
zamieœciæ DROBNE og³oszenie BEZ-
P£ATNIE. Gwarantujemy, ¿e uka¿e siê
ono w najbli¿szym wydaniu „Wiadomoœci
Boguchwalskich”. Wyœlij swoje og³osze-
nie faxem: 17 87 15 355.

NAPISZ DO NAS!!!

Je¿eli chcesz siê czymœ z nami podzieliæ,
masz ciekawe informacje i chcesz, ¿eby
ktoœ o tym przeczyta³, wyœlij do nas swoj¹
informacjê faksem pod nr 17 87 15 355 lub
zostaw w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Boguchwale.

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

WYKAZ ABONENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOGUCHWALE



Kapliczki w Niechobrzu

Czas powstania:

Opis obiektu:

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji,
autor, warsztat:

Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie,
położenie na gruncie:

Czas powstania:

Opis obiektu:

Historia, zwyczaje, legendy, motywy fundacji,
autor, warsztat:

Właściciel obiektu, opiekun, udostępnienie,
położenie na gruncie:

XVII wiek

Kapliczka znajduje się 200 metrów na południe od
Krzyża Milenijnego. Wybudowana jest z kamienia.
Pierwotne pokrycie dachu było drewniane, po-
nieważ uległo zniszczeniu przez warunki atmosfe-
ryczne, został wykonany dach betonowy. Nowy
dach zrobili Władysław Kuter i Stanisław Pisarek,
którzy wykonali również elewację zewnętrzną.

Prawdopodobnie wybudowana została za znale-
zione pieniądze. W środku znajduje się wizerunek
Pana Jezusa ukrzyżowanego.

Obecnie kapliczka położona jest na gruncie
Małgorzaty i Józefa Kuterów, poprzednimi
właścicielami byli Krystyna i Władysław Kuter.
Ogólnodostępna.

kwiecień 2005 r.

W nocy podświetlona dwiema lampkami oraz
12 gwiazd świecących, obok kapliczki usytuo-
wana ławka.
Na podstawie widnieje napis: „Maryjo zostań
z nami. Maryjo opiekuj się nami, prowadź nas
i posługuj się nami. Pragniemy być narzędziem
w Twoich rękach. 2005”.

Motywem powstania kapliczki było dziękczynienie
za opiekę nad rodziną i piątką dzieci Grzegorzem,
Anną, Marcinem, Jackiem i Karoliną. MB
Niepokalanie Poczęta jest patronką Domowego
Kościoła założonego w parafii Niechobrz.

Janina i Marian Róg, Niechobrz 723 „Kąty”.
Ogólnodostępna.

Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk



Gimnazjum Dwujęzyczne w Bo-
guchwale utworzone zostało przez
Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogól-
nokształcącego w Boguchwale w od-
powiedzi na społeczne zapotrze-
bowanie środowiska lokalnego, które
nie ustaje w poszukiwaniu atrakcyjnej
oferty edukacyjnej. Cieszymy się jed-
nak, iż naszą propozycją nauki w od-
dziale dwujęzycznym (z polskim i an-
gielskim językiem nauczania) zainte-
resowani są także uczniowie oko-
licznych miejscowości. Umiejętność
biegłego posługiwania się co najmniej
jednym językiem obcym staje się we
współczesnym świecie nieodzowna.
Stąd obserwujemy rozkwit bilingwizmu,
który od 2005 roku jest w szczególności
promowany i wspierany przez Komisję
Europejską uznającą Zintegrowane
Kształcenie Przedmiotowo-Językowe
(CLIL) za projekt priorytetowy dla sek-
tora edukacji. Być może zastanawiamy
się czy jest to w ogóle możliwe, aby
dobrze opanować język angielski
i treści przedmiotowe równocześnie.
W oddziale dwujęzycznym nauka ję-
zyka nie polega jednak tylko na nauce
samego języka, ale wykorzystaniu go
w chwili uczenia się. Uczniowie zostają
„zanurzeni” w języku obcym, który jest
narzędziem do poznawania wiedzy
z innych przedmiotów. Oczywiście sto-
sowanie języka angielskiego na innych
zajęciach będzie następowało stop-
niowo – w tempie dostosowanym do
umiejętności uczniów, a szkoła za-
pewni uczniom intensywny kurs języka
angielskiego, zarówno na początku jak
i w trakcie całej edukacji. Badania
naukowe potwierdzają fenomenalny
wpływ takiego podejścia.

Naukowcy z University of York w To-
ronto prowadzący badania nad wielo-

języcznością od 40 lat zaobserwowali,
że konieczność wyboru pomiędzy dwo-
ma systemami lingwistycznymi powo-
duje, iż osoby dwujęzyczne mają bar-
dziej wyćwiczony płat czołowy mózgu
i sprawniej niż inni radzą sobie w sy-
tuacjach, kiedy muszą szybko wybierać
pomiędzy sprzecznymi informacjami –
reagują szybciej i precyzyjniej. Znajo-
mość dwóch języków pomaga też
w nauce kolejnego. Potwierdzają to
także badania przeprowadzone na Uni-
versité Libre de Bruxelles z zastoso-
waniem techniki tomografii kompute-
rowej. Zauważono, że mózg dziecka
uczącego się dwujęzycznie lepiej radzi
sobie z wykonaniem obliczeń niż dziec-
ka jednojęzycznego. Pozytywne dzia-
łanie nauczania dwujęzycznego doty-
czy nie tylko nauki języka, ale także ma
pozytywny wpływ na podnoszenie po-
ziomu opanowania języka ojczystego.
Zaobserwowano także, że dzieci
uczące się dwujęzycznie miały lepsze
wyniki z matematyki. Nauczanie w od-
dziale dwujęzycznym nie jest skiero-
wane więc do tych, którzy chcieliby
nauczyć się tylko języka angielskiego.
Język jest „instrumentem” do zdoby-
wania szerszej wiedzy i otwarcia na się
na cały świat.

Gimnazjum tworzy wraz z Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwu-
języcznymi w Boguchwale regionalne
środowisko edukacji dwujęzycznej.
Tym samym patronat i opiekę mery-
toryczną nad Gimnazjum sprawować
będzie Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi w Boguch-
wale. Możemy więc być pewni, że od
początku istnienia nowa szkoła będzie
realizowała nauczanie według najwyż-
szych standardów.

– wykwalifikowaną kadrę pedagogicz-
ną z wykształceniem przedmioto-
wym oraz językowym,

– szansę rozwoju dla uczniów zdol-
nych, z możliwością indywidualnego
toku nauki,

– stypendia naukowe oraz nagrody
dyrektora za uzyskane osiągnięcia,

– możliwość wyboru drugiego języka
obcego spośród: francuskiego, hisz-
pańskiego niemieckiego lub włos-
kiego,

– dodatkowe pozalekcyjne zajęcia
przygotowujące do egzaminów,
konkursów i certyfikatów,

– WF w sekcjach sportowych (w tym
sekcja tańca towarzyskiego),

– możliwość kontynuowania nauki
w klasach dwujęzycznych w Liceum

– przyjemną atmosferę sprzyjającą
nauce i własnej aktywności uczniów,

– szkoła przyjaźnie wymagająca,
– dogodną lokalizację z dala od zgiełku

i niebezpieczeństw ruchliwej ulicy,
w kompleksie nastrojowego parku
i Pałacu Lubomirskich,

– bezpieczeństwo uczniów i komfort
nauki w mniejszych klasach,

– udział w ciekawych i innowacyjnych
projektach edukacyjnych.

Warto już teraz pomyśleć o swojej
edukacji i przyszłości zawodowej.
Świat się zmienia, a my z nim! Szcze-
gółowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej:

Dodatkowo Gimnazjum zapewnia:

www.gim.liceum.boguchwala.pl

Piotr Drąg
p.o. Dyrektor Gimnazjum

Dwujęzycznego w Boguchwale
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