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

 27-28.10 – udział w Międzynaro-

 20.11 – udział w spotkaniu dot. po-

czenia medali za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
12.10 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim dot. porozumienia
w ramach Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego
12.10 – spotkanie z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Wojciechem Buczakiem
13.10 – spotkanie z audytorami
norm ISO
15.10 – spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomyślu
Wielkim Janem Miękosiem
18.10 – udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Boguchwale
20.10 – spotkanie dotyczące zadań
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
21.10 – spotkanie z zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Stanisławem
Ryszem
22.10 – spotkanie z członkami zarządu Stowarzyszenia Rzeszowski
Obszar Funkcjonalny
22.10 – udział w Sesji Rady Miejskiej w Boguchwale
24.10 – udział w uroczystościach
przekazania i poświęcenia nowego
wozu bojowego OSP Zgłobień
26.10 – udział w posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia ROF

dowych Targach Poznańskich POLECO-SYSTEM
29.10 – udział w spotkaniu Klubu Przedsiębiorców Gminy Boguchwała
29.10 – udział w spotkaniu liderów
ROF
30.10 – spotkanie z wiceprezesem
Stowarzyszenia EKOSKOP w sprawie strategii ROF
03.11 – spotkanie Lokalnej Grupy
Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”
04.11 – spotkanie z dyrektorem
PGE Rzeszów
04.11 – udział w walnym zebraniu
członków Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja”
07.11 – udział w Jubileuszu 70-lecia
Koła Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu
10.11 – spotkanie informacyjne
Stowarzyszenia ROF
13.11 – udział w zebraniu zarządu
Stowarzyszenia ROF
14.11 – udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Boguchwale
18.11 – udział w konferencji zamykającej perspektywę finansową
2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim
18.11 – spotkanie z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem

szerzenia granic Rzeszowa w Krasnem
22.11 – udział w uroczystościach
przekazania i poświęcenia nowego
wozu bojowego OSP Zgłobień
23.11 – spotkanie z dyrektorem
Departamentu Zarządzania RPO
Urzędu Marszałkowskiego Adamem Hamryszczakiem
24.11 – spotkanie z prezydentem
Rzeszowa Tadeuszem Ferencem
26.11 – spotkanie z sołtysami
26.11 – udział w Sesji Rady Miejskiej
27.11 – spotkanie dotyczące poszerzenie granic Rzeszowa w Tyczynie
01.12 – spotkanie dot. projektów
zintegrowanych ROF
02.12 – spotkanie z wojewodą
podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską
03.12 – spotkanie dot. projektów
zintegrowanych ROF
04.12 – spotkanie dot. projektów
zintegrowanych ROF
04.12 – spotkanie dot. poszerzenia
granic Rzeszowa w Trzebownisku
07.12 – spotkanie z posłem na
Sejm Andrzejem Szlachtą
08.12 – spotkanie z dyrektorem
Oddziału Ceramiki CEREL
10.12 – spotkanie dotyczące poszerzenia granic Rzeszowa w Krasnem
10.12 – udział w Sesji Rady Miejskiej














































Relacja z XIV, XV i XVI Sesji Rady
Miejskiej w Boguchwale
XIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu 12 października 2015 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:
1. Zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
XV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu 22 października

2015 roku. W trakcie posiedzenia
podjęto uchwały w sprawach:
1. Wprowadzenia zmian w budżecie,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3. Uchylenia uchwały Nr XIII.158.2015
z dnia 24 września 2015 roku,
4. Wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19”,

5. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej
w Boguchwale,
6. Zamiany nieruchomości położonych
w Niechobrzu,
7. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Mogielnicy,
8. Wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności,
9. Kierunków działania burmistrza.
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Ponadto podczas sesji przedstawiona
została informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych za poprzedni rok
szkolny, w tym o poziomie edukacji na
podstawie wyników egzaminów zewnętrznych oraz informacja na temat
funkcjonowania w okresie letnim basenów w Boguchwale.
XVI Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale odbyła się w dniu 26 listopada 2015 roku. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:
1. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla Boguchwała Centrum,
2. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla Boguchwała Górna,
3. Stwierdzenia ważności wyborów Przewodniczącego i Zarządu
Osiedla Boguchwała Gaj,
4. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5. Obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
6. Określenia stawek podatku od
środków transportowych,
7. Zatwierdzenia taryf opłat za
usługi związane z dostarczaniem
wody,
8. Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
9. Przyjęcia programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
10. Uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych,
12. Przeniesienia praw majątkowych,
13. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Boguchwale,
14. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
15. Wyrażenia zgody na użyczenie
lokali użytkowych dla OSP Racławówka i OSP Lutoryż,
16. Rozpatrzenie skargi mieszkańca.

Zarządy osiedli rozpoczęły
nową kadencję
Podczas sesji Rada Miejska w Boguchwale podjęła uchwały stwierdzające ważność wyborów przewodniczących
i zarządów Osiedli Boguchwała Centrum,
Boguchwała Dolna, Boguchwała Górna
oraz Boguchwała Gaj. Zaświadczenia dla
przewodniczących oraz członków zarządów osiedli wręczył przewodniczący
Rady Miejskiej Wiesław Kąkol.
Osiedle Boguchwała Centrum:
 Marek Ślemp – przewodniczący Zarządu Osiedla
 Patrycja Wieczorek-Mazur – członek
Zarządu Osiedla
 Franciszek Bajer – członek Zarządu
Osiedla
 Zdzisław Krupka – członek Zarządu
Osiedla
 Paweł Mnich – członek Zarządu
Osiedla
 Marcin Szeruga – członek Zarządu
Osiedla
Osiedle Boguchwała Dolna:
 Agnieszka Bednarska – przewodnicząca Zarządu Osiedla
 Czesława Foltman – członek Zarządu Osiedla
 Roman Stefanik – członek Zarządu
Osiedla
 Jan Świder – członek Zarządu Osiedla
 Marta Wilk – członek Zarządu Osiedla
 Karol Samocki – członek Zarządu
Osiedla

Osiedle Boguchwała Gaj:
 Maria Czerwińska – przewodnicząca
Zarządu Osiedla
 Elżbieta Zielińska – członek Zarządu
Osiedla
 Małgorzata Szczepanik – członek
Zarządu Osiedla
 Grzegorz Byjoś – członek Zarządu
Osiedla
 Piotr Skotniczny – członek Zarządu
Osiedla
 Tomasz Purpura – członek Zarządu
Osiedla
 Anna Kulas – członek Zarządu Osiedla
Osiedle Boguchwała Górna:
 Marcin Szalacha – przewodniczący
Zarządu Osiedla
 Paweł Bielat – członek Zarządu Osiedla
 Edward Radziszewski – członek Zarządu Osiedla
 Agnieszka Stopyra – członek Zarządu Osiedla
 Janusz Piękoś – członek Zarządu
Osiedla
 Sylwia Król – członek Zarządu Osiedla
 Artur Kempa – członek Zarządu
Osiedla
Ponadto podczas sesji przedstawiona
została informacja o funkcjonowaniu
Rynku Miejskiego w Boguchwale.
Źródło: UM
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Wspólnie wybraliśmy zadania do budżetu
obywatelskiego gminy Boguchwała 2016
O wyborze zadań zadecydowało aż 4412 mieszkańców, oddając głos w postaci wypełnionej ankiety.
Tylko 62 ankiety nie zostały wypełnione poprawnie. Pozostałe 4350 ankiet
spełniło wymogi określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Boguchwała.
Wszystkie głosy zostały skrupulatnie zliczone, dokonano kontroli m.in. pod kątem uprawnienia mieszkańców do głosowania
na podstawie numerów PESEL.
Pierwszy raz w historii budżetu
obywatelskiego głosy mogli oddawać mieszkańcy, którzy ukończyli 16. rok życia.
Spośród 30 propozycji, w wyniku głosowania wybranych zostało 17 zadań do realizacji. W planowanej kwocie 850 000 zł, która ma
zostać przeznaczona na realizację
zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała
2016, znalazły się 3 zadania o najwyższej punktacji:
 zadanie nr 24 z Nosówki – Budowa oświetlenia przy drodze
gminnej od mostu kamiennego
w kierunku Zarzecza oraz
w kierunku Zgłobnia do działki ewidencyjnej nr 1352 – 1590
pkt;
 zadanie nr 30 ze Zgłobnia – Budowa miejsc postojowych przy
szkole podstawowej – 1398
pkt;
 zadanie nr 14 z Mogielnicy –
Budowa altany grillowej wraz
z zapleczem – teren przy budynku wielofunkcyjnym - 1293
pkt.
UM

Nr
zadania

Miejscowość

Nazwa zadania

Punktacja

1

Boguchwała
Centrum

Zagospodarowanie pasa zieleni od ul. Przemysłowej

359

1

24

Modernizacja toalet w szkole podstawowej – etap I

1131

1

7

Budowa sieci wodociągowej w rejonie
ul. Kwiatkowskiego, Grunwaldzkiej, Ogrodowej

301

2

27

Budowa części chodnika przy ul. Bocznej Technicznej

527

3

19

582

2

17

320

4

26

Modernizacja urządzeń na placu zabaw przedszkola publicznego

642

1

16

Poprawa nawierzchni ul. Łąkowej

286

1

28

Budowa miejsc postojowych na działkach ewidencyjnych nr 327/1,
328 (pomiędzy boiskiem Zespołu Szkół a drogą powiatową)

526

2

20

Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 108165R

1167

1

6

Budowa chodnika od szkoły podstawowej w kierunku kościoła

1008

1

9

Rozbudowa parkingu przy szkole podstawowej wraz z drogą
dojazdową do miejsc postojowych

575

2

18

858

3

12

1293

1

3

1017

2

8

416

5

22

2
3

Boguchwała
Dolna

4
5

Boguchwała
Gaj

6
7
8
9

Boguchwała
Górna
Kielanówka

10
11
12
13
14
15
16

Lutoryż

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na osiedlu Koreja –
działki ewidencyjne nr 531/295, 531/273 (droga obok ogrodzenia
pola doświadczalnego PODR)
Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu Koreja – działki
ewidencyjne nr 531/470, 530/1, 531/196, 455/2, 456/2

„Bezpieczna droga – chodnik dla wszystkich” – budowa chodnika na
działce ewidencyjnej nr 1170 (przy drodze gminnej 108189R)
Budowa
altany grillowej wraz z zapleczem – teren przy budynku
Mogielnica
wielofunkcyjnym
Wyposażenie siłowni i sali fitness w budynku wielofunkcyjnym
na stadionie
Budowa oświetlenia na obiekcie boiska sportowego „Orlik”
przy Zespole Szkół

Miejsce Miejsce
w sołectwie ogółem

17

Budowa parkingu przy Zespole Szkół

823

3

13

18

Modernizacja istniejącego oświetlenia przy drodze gminnej nr
108185R (od Zespołu Szkół w kierunku Krzyża Milenijnego)
Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej 108187R
(”Górny Gościńczyk”)

914

2

11

1195

1

5

Budowa drogi gminnej nr 2693

425

4

21

21

Budowa oświetlenia - „Radzielówka”

365

6

23

22

Kontynuacja budowy drogi na działce ewidencyjnej nr 753/2
(„Zapłocie”)

331

7

25

23

Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 303

1252

2

4

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od mostu kamiennego
w kierunku ”Zarzecza” oraz w kierunku Zgłobnia do działki
ewidencyjnej nr 1352

1590

1

1

19

Niechobrz

20

24
25
26
27
28
29
30

Nosówka

Racławówka
Wola
Zgłobieńska
Zarzecze
Zgłobień

Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego

770

2

15

Budowa ogrodzenia budynku domu ludowego i remizy
oraz zakup ławek i stolików

932

1

10

Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi

228

1

29

Zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 400/1 na miejsce
rekreacji

140

1

30

Remont rowów wzdłuż dróg gminnych

819

2

14

Budowa miejsc postojowych przy szkole podstawowej

1398

1

2

- zadania rekomendowane do realizacji

Informacje
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Kolejne gospodarstwa domowe
otrzymają darmowe komputery
Zakończono ocenę i weryfikację formularzy zgłoszeniowych trzeciego naboru do projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach trzeciego etapu rozszerzenia projektu, kolejnych 68 gospodarstw domowych otrzyma w grudniu
2015 roku komputery z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu. Poprzedzone zostanie to szkoleniem
z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Szkoły
w gminie zostaną doposażone w dodat-

kowych 240 komputerów, 12 mobilnych
szaf z punktem dostępowym Wi-Fi oraz
12 drukarek. Również w ramach rozszerzenia projektu do Miejskiego Centrum
Kultury oraz Lokalnych Ośrodków Kultury w gminie Boguchwała zostanie
rozdysponowanych 36 komputerów i 10
drukarek. Planowany całkowity koszt
projektu wynosi 3 494 123,95 zł.

W pierwszym i drugim etapie projektu zakupiono łącznie 230 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych.
Dodatkowo 12 szkół w gminie zostało
doposażonych w 180 komputerów oraz
16 drukarek.
Szczegóły: www.boguchwala.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Nowy żłobek w Nosówce czeka
na pierwszych podopiecznych
W dawnej szkole w Nosówce
zakończyły się prace modernizacyjne, które przekształciły
budynek w nowoczesny żłobek
dla 26 dzieci.
W ramach prac w budynku o powierzchni użytkowej 155 m² powstały
trzy pomieszczenia przeznaczone dla
dzieci, a także zaplecze techniczne, sanitarne oraz biurowe. Roboty objęły
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, instalacji sanitarnych,
gazowych i elektrycznych. Budynek
został wyposażony m.in. w kolektory
słoneczne i monitoring. Dodatkowo
przeprowadzono odwodnienie terenu, budowę tarasu, chodników i miejsc
postojowych. Prace budowlane o wartości ponad 979 000 zł realizowała Grupa Handlowa Feniks Sp. z o.o. Wnętrze
otrzymało nowe wyposażenie – meble,
zabawki, sprzęt AGD – o wartości ponad
130 000 zł.

Środki na utworzenie placówki pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „Maluch”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 1 015 094 zł. Placówka będzie prowadzona przez podmiot wyło-

niony w konkursie – Akademia Maluszka „Słodki Bobasek” s.c. Osoby chętne
do zapisu dziecka do żłobka w Nosówce
prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 695 761 799, 667 305 003.
UM
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Poświęcenie nowych wozów bojowych
w Zarzeczu i Zgłobniu
22 listopada odbyły się uroczystości poświęcenia nowego wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony ze środków
Gminy Boguchwała. W imieniu gospodarzy, strażaków ochotników z Zarzecza zebranych gości oraz społeczność
miejscowości powitał prezes jednostki
Daniel Potęcki. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Mariusz Jeż. Kluczyki do
nowego wozu, na ręce naczelnika OSP
w Zarzeczu druha Marcina Żybury, przekazał burmistrz Boguchwały. W historii
jednostki z Zarzecza, która prowadzi
działalność od 1908 roku, jest to pierwszy samochód posiadający na wyposażeniu zbiornik wody i piany. Renault
Manager G270 posiada napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu i może pomieścić
8-osobową załogę. Wóz wyposażony
jest w zbiornik wody o pojemności 3000
litrów oraz 150-litrowy mieszalnik piany. Podczas akcji załoga będzie mogła
skorzystać m.in. z obrotowego działka
wodnego i 40-metrowego „szybkiego

natarcia”. Wydajność zainstalowanej autopompy
to 2000 l/min. Ponadto
samochód posiada pneumatycznie
wysuwane
maszty
oświetleniowe
oraz wyciągarkę. Koszt zakupu to 122 000 zł.
Natomiast 25 października
poświęcony
został nowy nabytek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu. Nowy
Renault Master został zakupiony dzięki
wspólnym środkom Gminy Boguchwała, Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele władz samorządowych
gminy Boguchwała, radni powiatu rzeszowskiego oraz Rady Miejskiej w Boguchwale, przedstawiciele Zarządu
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy oraz delega-

cja strażaków ochotników ze słowackiego Svidnika. Poświęcenia samochodu
dokonał proboszcz parafii ks. Marian Cebula. Strażakom ze Zgłobnia kluczyki do
samochodu przekazał burmistrz Wiesław Dronka, który wraz z radnym Tadeuszem Kalandykiem oraz członkiem
Zarządu Głównego ZOSP RP Lesławem
Padwińskim przecięli symboliczną wstęgę. Całkowity koszt zakupu to 174 700 zł,
z czego 94 700 zł wydatkowano z budżetu gminy Boguchwała, a 50 000 zł
przekazał Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. Zakup samochodu wspomógł Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą
dotacji wynoszącą 30 000 zł.
Burmistrz Boguchwały pogratulował jednostkom nowych samochodów,
życząc zadowolenia i satysfakcji w ich
wykorzystaniu w pełnionej służbie.
UM

Nowy chodnik w Racławówce
Ponad 1,3 km nowego chodnika zostało wybudowane w Racławówce.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach projektu „Poprawa poziomu
bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej 1388R Trzciana–Nosówka–Zwięczyca w miejscowości Racławówka” współfinansowanego z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój 2012-2015”. Inwestycja objęła
budowę chodnika na odcinku od Zespo-

łu Szkół do skrzyżowania w Zabierzowie.
Ponadto wykonane zostały odwodnienia
oraz zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Całkowity koszt budowy
wyniósł 543 759 zł. Dotacja z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
wyniosła 271 879 zł. Pozostały koszt został
pokryty z budżetów Gminy Boguchwała
i powiatu rzeszowskiego.
UM
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Zmiana rozkładu jazdy na linii
kolejowej Boguchwała–Rzeszów
Od 13 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy połączeń
kolejowych na linii Boguchwała–Rzeszów. Korekty w rozkładzie
zostały wprowadzone w ramach I fazy cyklu zmienionej organizacji
ruchu pociągów na rok 2015/2016.
Podróż ze stacji w Boguchwale do
stacji Rzeszów Główny trwa tylko 13 minut. Dodatkowo połączenia zostały zintegrowane z komunikacją autobusową
w Boguchwale. Połączenie będzie obsługiwane autobusem szynowym serii SA
103. Oferuje 70 miejsc siedzących oraz do

100 stojących. W części niskopodłogowej
pojazd przystosowany jest do obsługi
osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich. Autobus wyposażony jest
w monitoring, automat do sprzedaży biletów – płatność kartą płatniczą. Pojazd
oferuje również miejsca do przewozu
rowerów. Całość wyposażona jest w system klimatyzacji powietrza, wyświetlacze informacji dla pasażera oraz Wi-Fi.
Szczegóły: www.przewozyregionalne.pl
Źródło i fot. Przewozy Regionalne

Jak założyć profil zaufany?
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.
Co daje nam ePUAP oprócz możliwości kierowania korespondencji
do instytucji publicznych?
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP,
CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia
z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
To zestaw danych, które identyfikują
obywatela w systemach podmiotów
wykorzystujących profil zaufany jako
metodę uwierzytelniania. Posiadając
nazwę użytkownika (login), hasło oraz

konto poczty elektronicznej (na który
przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), 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 konto
użytkownika na portalu ePUAP – www.
epuap.gov.pl, z którego wysyłamy
wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w Urzędzie Miejskim
w Boguchwale. W urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane
osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie
przedłożonego dowodu osobistego,

konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.
Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją 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,
którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, 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” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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Nabór do Dziennego Domu Senior-WIGOR
Trwa nabór seniorów do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Racławówce. Uczestnikami zajęć mogą być
osoby nieaktywne zawodowo w wieku
60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni będący mieszkańcami gminy Boguchwała.
Celem głównym realizacji zadania
jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz
społecznej aktywizacji, oferty prozdrowotnej i zajęć tematycznych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań
osób starszych. Realizacja zajęć będzie
odbywała się w Dziennym Domu „Se-

nior-WIGOR”, zlokalizowanym w budynku w Racławówce 132. Seniorom
zostanie udostępniona infrastruktura
pozwalająca na aktywne spędzanie
czasu wolnego.
Otwarcie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” planuje się na grudzień
2015 roku. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w wymiarze min. 8 godzin dziennie. Wsparciem zostanie objętych 10 osób.
Osoby zainteresowane udziałem
w zajęciach realizowanych w Dziennym
Domu „Senior-WIGOR” proszone są
o składanie kwestionariuszy zgłosze-

niowych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Boguchwale, ul. Doktora
Tkaczowa 134 (budynek Urzędu Miejskiego w Boguchwale).
Kwestionariusz zgłoszeniowy do
pobrania na stronie www.mopsboguchwala.ires.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boguchwale. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale oraz pod
numerem tel. (17) 875 52 60.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020.

Informacja dotycząca
pracy Urzędu Miejskiego
w Boguchwale
Uprzejmie informujemy, że w dniu

24 grudnia 2015 roku
(czwartek) Urząd Miejski
w Boguchwale będzie

nieczynny.

Dzień ten jest wolny od pracy
w zamian za dzień
26 grudnia 2015 roku.
W sprawach wydania aktu zgonu
telefon kontaktowy 728 754 852
(do godz. 14:00).

Informacja dotycząca zgłoszenia zgonu
Zgłoszenia zgonu można dokonać w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty
zgonu przez lekarza. Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 karta zgonu wydana przez lekarza
lub placówkę służby zdrowia,
 dowód osobisty osoby zmarłej,
 zezwolenie na sporządzenie aktu
zgonu, wydane przez prokuratora –
w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
 paszport osoby zmarłej,
 książeczka wojskowa osoby zmarłej.
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu. Zwol-

nione z opłaty skarbowej jest:
 sporządzenie aktu zgonu,
 pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.
Opłacie skarbowej podlega:
 kolejny odpis aktu zgonu – skrócony
22 zł, zupełny 33 zł,
 pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone –
17 zł.
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym
(rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu. Opłatę skarbową
można uiścić: przelewem na konto BS
Niechobrz: 11 9163 0009 2001 0000 0039
0002 lub na miejscu, w kasie urzędu.
Telefon kontaktowy: (17) 87 55 212
Telefon kontaktowy w nagłych przypadkach: 728 754 852

Szkoła
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„The English Challenge 2015” –
Gminny Konkurs Języka Angielskiego
17 listopada był ważnym dniem
dla najlepszych uczniów klas czwartych z gminy Boguchwała, jak również
dla Szkoły Podstawowej w Kielanówce,
która była organizatorem I Edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.
W konkursie wzięli udział reprezentanci 9 szkół z terenu gminy. Uczestnicy
konkursu rozwiązując test leksykalno-gramatyczny na komputerze wykazali wysoki poziom wiedzy językowej
przekraczający materiał przewidziany
w podstawie programowej. Zadania
konkursowe sprawdziły wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu: gramatyki,
słownictwa, rozumienia tekstu czytanego, reagowania językowego. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce i główną nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 30 godzin nauki języka na dowolnym
poziomie zaawansowania o wartości 450 zł otrzymała Paulina Dziadosz z Niechobrza,

II miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 24 godzin nauki języka na dowolnym poziomie

zaawansowania o wartości 360 zł
otrzymał Tymoteusz Pytko z Mogielnicy,

III miejsce i nagrodę w postaci kuponu w wymiarze 16 godzin nauki języka na dowolnym poziomie
zaawansowania o wartości 240 zł
otrzymała Oliwia Solecka z Boguchwały.
Dziękujemy serdecznie sponsorowi nagród Szkole Języków i Zarządzania Promar - International w Rzeszowie.
Laureatom oraz pozostałym uczestni-

kom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Składamy również
podziękowania nauczycielom za pełne zaangażowanie i przygotowanie
uczniów do konkursu: pani Joannie Kiszce, pani Izabeli Nawrockiej, pani Ewelinie Kliś-Doniesiewicz, pani Lucynie
Maruszewskiej, pani Elżbiecie Sikorze-Nalepie, pani Bożenie Motyl, pani Magdalenie Jandzie oraz pani Annie Wąs –
podkreślali organizatorzy.
Źródło: SP Kielanówka

Uczennica boguchwalskiego gimnazjum
mistrzynią w skokach do wody
Emilia Siwy, uczennica I klasy Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława
Żytkiewicza w Boguchwale, powiększyła swoją kolekcję
medali. Ostatnio zdobyła trzecie miejsce w Grand Prix Polski
w konkurencji wieża 5 metrów oraz drugie miejsce w konkursie
skoków synchronicznych z trampoliny 1-metrowej.
Poprzedni zasób medali wygląda
równie imponująco:

zimowe
mistrzostwa
Polski
w skokach do wody – wieża 5 m –
I miejsce

Grand Prix Polski w skokach do
wody – wieża 5 m – I miejsce

ogólnopolska Olimpiada Młodzieży mistrzostwa Polski juniorów
w Skokach do Wody – wieża 5 m –
II miejsce








Grand Prix Polski w skokach do
wody – wieża 5 m – II miejsce
Grand Prix Polski w skokach do
wody – trampolina 1 m – II miejsce
ogólnopolskie zawody w skokach
synchronicznych do wody – trampolina 1 m – II miejsce
Grand Prix Polski w skokach do
wody – trampolina 3 m – III miejsce
Grand Prix Polski w skokach do
wody – trampolina 1 m – III miejsce

Emilia trenuje w klubie ZKS Stal Rzeszów. Trzeba wielkiej dyscypliny, aby 6
dni w tygodniu, każdorazowo od 2,5 do
3 godzin spędzać w wodzie. Ten wielki wysiłek procentuje licznymi osiągnięciami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Uroczystość jubileuszu 10-lecia nadania Szkole
Podstawowej w Mogielnicy imienia Jana Pawła II
16 października 2005 roku
w obecności całej społeczności
szkolnej, mieszkańców i zaproszonych gości Szkoła Podstawowa w Mogielnicy otrzymała
imię Jana Pawła II.
Gość specjalny uroczystości – o.
prof. Czesław Drążek – ówczesny redaktor naczelny polskiego wydania
„L’Osservatore Romano”, a osobiście
przyjaciel św. Jana Pawła II – dokonał
wówczas poświęcenia sztandaru i tablicy pamiątkowej. 16 października 2015
roku odbyła się uroczystość jubileuszowa, której mottem przewodnim stało
się hasło tamtej uroczystości – „Nie bój
się, nie lękaj! Wypłyń na głębię”. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

i NMP Matki Kościoła
w Mogielnicy.
Po przejściu w uroczystym
pochodzie
do szkoły, odbyło się
przywitanie zaproszonych gości oraz złożenie kwiatów pod tablicą
pamiątkową
poświęconą patronowi szkoły.
W szkole zaprezentowany został program słowno-muzyczny ku czci św. Jana Pawła II.
Odbył się recital Daniela Korczykowskiego – poety, animatora kultury, sześciokrotnego uczestnika programu „Jaka to
melodia”. Obecni na uroczystości goście
wysłuchali wzruszającego świadectwa
Jacka Wrony, dotyczącego uzdrowienia
jego córki Glorii Marii za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Historia Glorii

Marii została włączona do grona cudów
będących dowodami na świętość papieża. Ponadto zaprezentowane zostały
prace plastyczne obrazujące pontyfikat
św. Jana Pawła II, kroniki szkolne oraz
liczne fotografie z życia szkoły w Mogielnicy.
SP Mogielnica

Sportowy Turniej Gimnazjów 2015
W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na boguchwalskim
Orliku odbył się sportowy Turniej Gimnazjów 2015.

Organizatorem kolejnej edycji zawodów była Gmina Boguchwała, przy
współpracy z Gminnym Koordynatorem
Sportu Szkół Gimnazjalnych Pawłem
Czachem oraz nauczycielami wychowania fizycznego. Głównym celem turnieju było propagowanie zdrowego stylu
życia, wolnego od używek, w szczególności narkotyków i dopalaczy.
Uczniowie z gimnazjów z Boguchwały, Niechobrza, Racławówki oraz
Gimnazjum Dwujęzycznego rywalizowali w turnieju piłki nożnej chłopców
i dziewcząt, biegach oraz konkurencji
pchnięcie kulą. Zmagania były bardzo
wyrównane i dostarczyły uczestnikom
wielu emocji.
Najlepszą zawodniczką w piłce
nożnej została wybrana Dominika Ba-

ran oraz Anna Maciej
jako najlepsza bramkarka. Wśród chłopców
najlepszymi zawodnikami okazali się Sebastian
Bednarski oraz Sebastian
Żuczek. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary ufundowane przez Gminę
Boguchwała. Tradycyjnie
nie zabrakło ciepłego poczęstunku dla
wszystkich uczestników turnieju.

WYNIKI:
piłka nożna dziewczęta:
1. Gimnazjum w Niechobrzu – 9 pkt
[bramki 6:1]
2. Gimnazjum w Racławówce – 4 pkt
[5:1]
3. Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale – 4 pkt [2:3]
4. Gimnazjum w Boguchwale – 0 pkt
[2:11]
piłka nożna chłopcy:
1. Gimnazjum w Racławówce – 7 pkt
[8:1]

Szkoła / Kronika
2.

Gimnazjum w Niechobrzu – 7 pkt
[7:0]
3. Gimnazjum w Boguchwale – 1 pkt
[2:9]
4. Gimnazjum Dwujęzyczne w Boguchwale – 1 pkt [1:8]
indywidualne biegi przełajowe
– dziewczęta 600 m:
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1. Aleksandra Purpura
2. Dominika Baran
3. Paulina Purpura
indywidualne biegi przełajowe
– chłopcy 800 m:
1. Kamil Mędrygał
2. Albert Mazur
3. Michał Deręgowski

pchnięcie kulą dziewczęta:
1. Kinga Wolska
2. Aleksandra Niedziałek
3. Daria Ciebiera
pchnięcie kulą chłopcy:
1. Paweł Rozborski
2. Szymon Gargaś
3. Marcin Grygo

Obchody Święta
Niepodległości w Boguchwale
11 listopada świętowaliśmy
97. rocznicę odzyskania
niepodległości.
Uroczystości w naszej gminie zostały zainaugurowane 10 listopada
mszą św. w kościele parafialnym w Boguchwale. Tradycyjnie, dla uczczenia
walk niepodległościowych oraz wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, wiązanki kwiatów pod pomnikiem Grunwaldu złożyli przedstawiciele władz samorządowych – burmistrz Boguchwały
Wiesław Dronka, zastępca burmistrza
Piotr Klimczak, przewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Kąkol. Nie zabrakło
reprezentantów Stowarzyszenia Eme-

rytów i Rencistów, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz najmłodszych
mieszkańców gminy.
Kolejnym punktem obchodów
było spotkanie zorganizowane przez
Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. Publiczność zgromadzona w hali

wystawienniczej
Rynku
Miejskiego wysłuchała pieśni patriotycznych w wykonaniu
gimnazjalnych
zespołów „Kronos” i „Denejm” oraz Kingi Suchory
przy
akompaniamencie
akordeonisty Szymona Lipińskiego. Do wspólnego
śpiewania zachęcał chór
„Deo Gloria”. W programie
znalazł się także pokaz grupy tanecznej z Liceum Ogólnokształcącego oraz
występ recytatorski Tomasza Gnapa.
Ponadto w holu zaprezentowana została wystawa zdjęć gimnazjalistów z Boguchwały pt. „Litery Wolności”.
UM

70 lat działalności Koła Gospodyń
Wiejskich w Zgłobniu
7 listopada Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu obchodziło wyjątkowy jubileusz. Członkinie Koła
świętowały 70-lecie działalności.
W Lokalnym Ośrodku Kultury
w Zgłobniu zgromadzili się licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz
samorządowych gminy: burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka, zastępca
burmistrza Piotr Klimczak, przewod-

niczący Rady Miejskiej w Boguchwale Wiesław Kąkol, starosta rzeszowski
Józef Jodłowski oraz przedstawiciele
powiatu rzeszowskiego, delegacje kół
gospodyń wiejskich i instytucji kultury
oraz społeczność Zgłobnia. Nie zabrakło serdecznych życzeń, pamiątkowych
dyplomów, upominków oraz wiązanek
kwiatów. Życzenia złożył także Mieczysław Bochenek prezes Wojewódzkiego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Rzeszowie. Gromkie „Sto
lat” odśpiewał zespół „Jubilatki”.
Koło
Gospodyń
Wiejskich
w Zgłobniu zostało założone w maju

1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Założycielką była Genowefa Lasota. Duch wolności wyzwolił
chęć normalnego życia, dlatego młode
kobiety postanowiły się spotykać, służyły sobie radą, wymieniały dostępne
w tym czasie książki oraz zapraszały

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
kino objazdowe. Filmy były wyświetlane w kancelarii, czyli Domu Ludowym.
Organizowano zabawy taneczne z kotylionami. W roku 1956 zorganizowano kurs kroju i szycia, który umożliwił
podjęcie pracy kilku osobom. Niektóre
otworzyły własne zakłady krawieckie.
Dochód z zabaw przeznaczono na zakup naczyń do wypożyczalni. Organizowano kursy pieczenia i gotowania,
szkolenia z zakresu ochrony zdrowia
i higieny życia. Dzisiejsza działalność
niewiele różni się od tej sprzed lat. Koło
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Kronika / Warto wiedzieć
dożynkowe. Najważniejszym celem
Koła Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu
jest: promowanie i ocalanie od zapomnienia dawnych tradycji i obyczajów
swojej miejscowości.

Gospodyń aktywnie włącza się w życie
kulturalne wsi oraz gminy. Organizuje
pokazy kulinarne, wycieczki krajoznawcze, imprezy okolicznościowe wieńce

Członkiniom Koła Gospodyń
Wiejskich w Zgłobniu życzymy
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiego zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych działań.

Sukcesy tancerzy Klubu „Dżet”
W minionych tygodniach tancerze Klubu Tańca Towarzyskiego „Dżet” Rzeszów – Boguchwała odnieśli pasmo sukcesów.

Mistrzostwo okręgu podkarpackiego:
 Piotr Prusak i Adrianna Kaczmarzyk
w stylu standard w kategorii do 21.
roku życia,
 Mateusz Ostrowski i Marzena Dudek
w stylu latin w kategorii dorosłych

Mistrzostwo Polski w 10 tańcach:
 Piotr Prusak i Adrianna Kaczmarzyk
Finał akademickich mistrzostw Polski w tańcach latynoamerykańskich:
 Mateusz Ostrowski i Marzena Dudek
Finał mistrzostw Polski „A” klasy
standard:
 Paweł Pasterz i Paulina Dudek

Wicemistrzostwo okręgu podkarpackiego:
 Łukasz Gołojuch i Karolina Ladzińska
w stylu Standard w kategorii 14-15 lat
Półfinał i ćwierćfinał w Pucharze
Świata w Tańcach Standardowych
2015:
 Piotr Prusak i Adrianna Kaczmarzyk
 Paweł Pasterz i Paulina Dudek
 Kamil Chmiel i Joanna Sawuła
Przed tancerzami „DŻET” jeszcze
trzy ważne wydarzenia: Mistrzostwa
Polski w SHOW, mistrzostwa Polski południowej oraz Turniej o puchar prof.
Mariana Wieczystego. Liczymy na kolejne sukcesy i życzymy powodzenia.

200 wydanie „Podkarpackiej Sceny
Przebojów” z zespołem „Denejm”
„Scena Przebojów” to lista zespołów i solistów z naszego regionu
– wybierane są do niej tylko utwory
w języku polskim. Z okazji jubileuszu
radiowcy gościli artystów, którzy co pią-

Fot. Radio Rzeszów

„Podkarpacka Scena Przebojów” świętowała dwustene wydanie.
Audycja Roberta Bartusika pierwszy raz pojawiła się na antenie
Radio Rzeszów na początku 2011 roku.
tek prezentują się w audycji. Wśród nich
znalazł się także zespół „Denejm”. Grupa
działająca przy Gimnazjum im. ks. ppłk
Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale
utrzymuje się na liście od sierpnia.

Chcesz uniknąć pożaru? Sprawdź drożność komina
Sezon grzewczy rozpoczął się już
na dobre. Każdy zapewne uruchomił
kotłownie, piece, piecyki i wszystkie dostępne źródła ciepła. Dla swojego bez-

pieczeństwa, swoich bliskich, ale i własnej wygody warto zadbać o sprawność
przewodów wentylacyjnych i kominów.
Zaniechanie regularnej kontroli czysz-

czenia kominów może doprowadzić do
groźnego zapalenia się sadzy.
Obowiązkiem każdego właściciela budynku jest czyszczenie kominów

Warto wiedzieć / Kultura
na paliwo stałe co najmniej cztery razy
w roku. Dwukrotnie powinny być czyszczone kominy przy ogrzewaniu olejowym i na gaz. Raz w roku czyści się przewody wentylacyjne. Zawsze powinni to
robić fachowcy. Czyszczenie przewodów kominowych odbywa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu i lepiej nie
wykonywać tych czynności na własną
rękę. Przede wszystkim osoba wyspecjalizowana wykona czyszczenie dokładnie,
a dodatkowo otrzymamy protokół wykonanej usługi, który w przypadku szkód
wynikłych z nieprawidłowego działania
przewodów kominowych może stanowić podstawę do wypłaty ubezpieczenia. W przypadku braku okresowej kontroli i czyszczenia ubezpieczyciel może
podważyć roszczenie ubezpieczeniowe.
PAMIĘTAJ!
• okresowe kontrole przewodów kominowych – raz w roku przez uprawnioną osobę (mistrza kominiarskiego),
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• czyszczenie kominów dymowych –

PAMIĘTAJ!

z palenisk opalanych paliwem stałym
– co najmniej raz na trzy miesiące,
a spalinowych z palenisk opalanych
paliwem płynnym i gazowym – co
najmniej raz na pół roku,
• okresowa kontrola instalacji gazowej przez osobę mającą wymagane
uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
• systematyczna obsługa konserwacyjna urządzeń grzewczych zgodnie
z zaleceniami instrukcji producenta.
Zaniechanie czyszczenia przewodu dymowego może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ściankach komina dużej ilości sadzy, która ze względu
na swój skład może się zapalić. Pożar
w kominie powoduje wzrost temperatury do 800–1200°C. Pożar sadzy może
spowodować pęknięcia kominów, co
stanowi zagrożenie dla całego budynku
i jego mieszkańców.

• pożar sadzy w kominie może spo-

„RolkoMania” zakończona

pod nazwą „MojaMania”. W przygotowaniu jest propozycja na okres zimowy: „ŁyżwoMania” – realizacja na
lodowisku w Boguchwale, „AniMania”
– wiosenne zajęcia dla najmłodszych
na płycie rynku miejskiego przez zespół animatorek, „BikeMania” – zajęcia rowerowe, prowadzone na ścieżce rowerowej Rzeszów–Boguchwała,
i w końcu w okresie wakacyjnym „MeloMania” – koncerty z wykorzystaniem sceny rynku w Boguchwale.
Celem projektów z cyklu „MojaMania” jest integracja miejscowości gminy
Boguchwała oraz pogłębianie tożsamości obywatelskiej w lokalnej społeczności. Wszystkich chętnych do współpracy
zachęcamy do odwiedzania strony stowarzyszenia: progres-mogielnica.org.pl
oraz www.facebook.com/progres.mogielnica.

„Rolkomaniacy” stawili się licznie
do zajęć w liczbie ponad 30 uczestników. Inicjatywa była współfinansowana
z budżetu Miejskiego Centrum Kultury
i zapewniła dzieciakom wspaniałą zabawę przez okres listopada, wykorzystując zarówno płytę rynku, jak i skatepark. Kiedy pogoda płatała nam figle,
mogliśmy liczyć na wsparcie lokalowe
w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury
w Boguchwale, za co jesteśmy wdzięczni pani dyrektor Ewelinie Jurasz – podkreślają organizatorzy.

Projekt „RolkoMania w Boguchwale” rozpoczął cykl projektów

•

•

•

Rap, bit, teatr, film czyli
„Nie marnuj swojego talentu!”
W miniony poniedziałek (14 grudnia) Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale gościło ponad 130 uczniów biorących udział w wydarzeniu Rap, bit, teatr, film czyli „Nie marnuj swojego talentu!”,
przygotowanym we współpracy z Gimnazjum w Boguchwale.

Fot. Jakub Kowalski

Dobiegła końca tegoroczna „RolkoMania” zorganizowana przez
Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju „Progres” w Mogielnicy.
Zajęcia odbywały się na rynku miejskim w Boguchwale w dwóch
grupach wiekowych: klasy I–III i IV–VI szkoły podstawowej.

•

wodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia,
wylatujące iskry i paląca się sadza
stanowią zagrożenie dla sąsiednich
budynków,
w przypadku wystąpienia pożaru
należy wezwać Straż Pożarną (998
lub 112), zamknąć dopływ powietrza
do pieca (z braku powietrza ogień
z czasem wygaśnie) – najważniejsze
przez cały czas dozorować pomieszczenie,
nie gaś wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowanie wody
może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru,
po pożarze sadzy w kominie wezwij
kominiarza, który dokona przeglądu
stanu technicznego komina.
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przeciwieństwem nałogów, wprowadził
uczestników Mirosław „Kolah” Kolczyk
i jego utwory. Tuż po nim w prezentacji
talentów wzięła udział młodzież z Boguchwały i Niechobrza:

Piotr Siutaj na fortepianie,

Kinga Sarna z gitarą i śpiewem,

Filip Ślemp z kostką rubika,

Wiktoria Grabowska śpiew,

grupa wokalna „KAHON” (A.Pisarek, S. Czudec, F. Lis-Gubernat, J.
Witek)

grupa tańcząca
z szarfami - Daria
Hudzik, Klaudia
Buda, Katarzyna
Kamyk, Patrycja
Rodzoń, Adrianna Rykała,

Kinga Iskrzycka
z pracami plastycznymi,

Mateusz Nośko samba,

Natalia Kawa - śpiew,

Szymon Gargaś i Piotr Król - downhill/freeride,

oraz uczennice przygotowane
przez Ewę Ziobrowską prezentujące wyszywanki i haft krzyżykowy.
Równolegle prowadzone były warsztaty:

rapu - prowadzący: Kolah,

teatru i sztuki aktorskiej: Kornel
Pieńko - aktor,

Kultura



Fot. Jakub Kowalski (2)

 Na początek, w klimat pasji będącej
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filmu: Jakub Kowalski - filmowiec,
animator kultury, autor filmu „SEDNO”.

Spotkanie było także szansą na dyskusję o przyszłości przestrzeni młodzieżowej w Miejskim Centrum Kultury, stworzenia społecznej kawiarni i stałych wydarzeń inicjowanych przez młodzież.

Biblioteka w Boguchwale
trzecia na Podkarpaciu
Dobrze funkcjonująca biblioteka jest najlepszym świadectwem
dbałości samorządu o zapewnienie bezpłatnego dostępu do kultury. Wczoraj „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki piątej edycji Rankingu Bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale znalazła się na 3 miejscu w województwie podkarpackim i 37 w Polsce spośród prawie 800 zgłoszeń.
W Rankingu mogły brać udział biblioteki z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich
oraz miast mających mniej niż 15 tysięcy
mieszkańców. Oceniano: powierzchnię
biblioteki, wielkość księgozbioru, dotację
podmiotową dla biblioteki w budżecie

gminy na 2014 rok, środki pozabudżetowe, dostęp do nowych mediów oraz działalność kulturalną biblioteki. Sprawdzane
były również dane o bibliotece z Głównego Urzędu Statystycznego m.in. liczba
czytelników w bibliotece na 1000 miesz-

Wojciech Cejrowski
z występem w Boguchwale
27 października Boguchwałę odwiedził Wojciech Cejrowski z autorskim
programem „Ale Meksyk”. W wydarzeniu kulturalnym, które odbyło się w hali
wystawienniczej Rynku Miejskiego
wzięło udział prawie 400 osób.
Wojciech Cejrowski zabrał uczestników spotkania w podróż po Meksyku.
Świetny występ, pełen humoru stand

kańców, liczba wypożyczonych książek
przez jednego czytelnika.
Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale: dziękujemy Państwu
za aktywny udział w życiu kulturalnym
biblioteki, z roku na rok stanowicie coraz
większą grupę Użytkowników biblioteki.
Dla Was pracujemy, działamy i tworzymy.
GBP Boguchwała

up, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale, przy wsparciu Gminy
Boguchwała oraz Banku Spółdzielczego
w Niechobrzu.
Organizatorzy pragną podziękować za pomoc przy realizacji wydarzenia Miejskiemu Zarządowi Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale
oraz Miejskiemu Centrum Kultury w Boguchwale.
Źródło: GBP

Kultura
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Andrzejki z MUZĄ w bibliotece –
spotkanie z poezją Anny Lichwy
27 listopada w GBP w Boguchwale
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Podczas Andrzejek z Muzą wystąpiła
Anna Lichwa, boguchwalanka, debiutująca tomikiem wierszy pt. „Czeka na nas
świat”. Akompaniował jej Piotr Nyzio.
Podczas spotkania odbył się konkurs
czytania wierszy autorki. Program prowadził Czesław Drąg.

Artystka zabrała nas
w swój świat, odkryła przed
zebraną publicznością różne oblicza swojej duszy, pokazała, jak głęboka w swym
przekazie i prosta w odbiorze
może być poezja.
Źródło: GBP

Ogólnopolski Dzień Seniora
14 listopada hala wystawiennicza
rynku miejskiego w Boguchwale wypełniła się seniorami. Okazją do spotkania był Ogólnopolski Dzień Seniora
oraz Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.
Sobotnie popołudnie rozpoczęło się
od powitania licznie przybyłych gości przez przewodniczącego Miejskiej
Rady Seniorów Józefa Tobiasza. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych gminy na
czele z burmistrzem Boguchwały Wiesławem Dronką. W ramach Gminnego
Programu Ochrony i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gminy Boguchwała
odbyła się prelekcja lek. med. Stanisława Mazura dotycząca profilaktyki cukrzycy. Dodatkowo Centrum Medyczne
„Medyk” przygotowało stanowisko, na
którym każdy senior mógł wykonać
darmowy pomiar cukru, ciśnienia oraz
wagi. Część artystyczną spotkania rozpoczęło widowisko „Wesele Giedlarowskie” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Folusz”. Na scenie został
pokazany cały dawny obrzęd weselny.
Spotkanie zakończył koncert kapeli
Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Poczęstunek dla uczestników Dnia

Seniora w Boguchwale przygotowała
Spółdzielnia Socjalna „Sztuka Smaku”
ze Zgłobnia. Organizatorem Dnia Seniora była Miejska Rada Seniorów we
współpracy z Gminą Boguchwała.
Obchody Dnia Seniora zostały także zorganizowane przez Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Kielanówce
i Nosówce. Na scenie w Nosówce zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca
„Nosowianki”, Zespół Ludowy „Nosowiany”, a także zespół „Mix” oraz soliści koła wokalnego działającego przy
LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. Dużo
uśmiechów wywołał występ grypy
kabaretowej „Senior Show” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Mielca. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości

przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Wiesław Kąkol oraz dyrektor
LOK „Wspólnota” Małgorzata Kot złożyli na ręce pani Stefanii Budy gratulacje za otrzymanie tytułu Ambasadora
Polszczyzny Regionalnej. Natomiast
podczas obchodów święta seniora
w Kielanówce najstarsza obecna w tym
dniu mieszkanka sołectwa, pani Elżbieta Pietrucha, otrzymała upominek,
który został wręczony przez sekretarza
gminy Krzysztofa Lassotę oraz radnego
Ryszarda Liputa. Wszyscy obecni w tym
dniu seniorzy wysłuchali gromkiego
„Sto lat” w wykonaniu zespołu „Jubilatki”. Wieczór upłynął na wspomnieniach, uśmiechu oraz tańcach w rytm
zespołu „Retro”.

WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE
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Siatkarscy Mistrzowie Polski
w Zespole Szkół w Racławówce
Do Zespołu Szkół w Racławówce, na długo wyczekiwane spotkanie
z młodzieżą, przyjechali zawodnicy
Asseco Resovii: Olieg Achrem i Łukasz
Perłowski wraz z trenerem Andrzejem
Kowalem.
Sportowcy udzielili wywiadu szkolnym dziennikarzom, podczas którego

Sport
uczniowie dowiedzieli się o drodze
siatkarzy do Mistrzostwa Polski, o ciężkiej pracy na treningach, o zdrowym
odżywianiu sportowców oraz o pracy
trenera.
Kolejnym szczególnym punktem
spotkania był pokazowy mecz szkolnych drużyn siatkarskich, który wzbudził wiele emocji. Podczas trwania
meczu rad zawodnikom udzielali sami
Mistrzowie. Na zakończenie uczniowie
i nauczyciele zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcia i zdobyli tak cenne dla kibica autografy.

Gmina Boguchwała boksuje – sukcesy
zawodników UKS „Gimnasion”
W dniach 17–18 października w hali wystawowej rynku miejskiego w Boguchwale rywalizowali ze
sobą bokserzy reprezentujący 14 klubów z województw: małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wśród zawodników znaleźli się również przedstawiciele boguchwalskiego
klubu bokserskiego UKS „Gimnasion” Boguchwała.
Jako jedyny pierwsze miejsce
w kategorii wagowej do 62 kg zdobył
Mateusz Kuś. W klasyfikacji końcowej
ekip zwyciężyło województwo lubelskie. Drugie miejsce zajęło województwo podkarpackie, trzecie świętokrzyskie. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został uznany Szczepan Szmyd z RKB
„Wisłok” Rzeszów. Nagrodę Burmistrza
Boguchwały za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymał bokser Adam
Ziomek. Kadet „Gimnasionu” startuje w kategorii wagowej 75 kg i może
pochwalić się znaczącymi sukcesami.
W lutym br. zdobył tytuł Mistrza Województwa Podkarpackiego, a w lipcu
wywalczył brązowy medal mistrzostw
Polski kadetów. Ponadto w pierwszy
dzień mistrzostw koncertem muzycznym imprezę uświetnił podkarpacki
raper Kolah, prezentując „Artystyczny
Program Profilaktyki Uzależnień – Antymina”. Dodatkowo dla zawodników

i zgromadzonej publiczności
odbyła się prelekcja na temat
szkodliwości narkotyków i dopalaczy przygotowana przez
służby medyczne zabezpieczające imprezę. Zarówno
koncert, jak i prelekcja zostały zorganizowane w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2015/2016. Organizatorami Międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w boksie byli: UKS
„Gimnasion” Boguchwała, Podkarpacki
Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie, Podkarpacka Federacja Sportu
oraz Gmina Boguchwała.
Adam Ziomek dobrą formę zaprezentował także podczas Turnieju
Bokserskiego Ziemi Lubelskiej. W finale pokonał zawodnika MGKS „Gwarek”
Łęczna Jakuba Walkowiaka. Zwycięstwem w IV turnieju Grand Prix Małopolski może pochwalić się młodzik
UKS-u Marcel Okoń. Zawodnik pokonał Kamila Żogała z klubu Roan Fight
Club Mysłowice. Natomiast srebrny
medal zdobył Mateusz Kuś podczas IV
Mistrzostw Polski Młodzików im. Pawła
Szydły, które odbyły się w dniach 27–29
listopada w Poznaniu. W sobotnim półfinale zawodnik „Gimnasionu” pokonał
na punkty Mateusza Mędreka z BKB

„Beskidy” Bielsko-Biała. W niedzielę
o tytuł Mistrza Polski przegrał walkę na
punkty z reprezentującym MKB Mazur
Ełk Adrianem Krukowskim. Mateusz
stoczył bardzo wyrównany pojedynek,
a do zdobycia złota zabrakło niewiele.
Sukcesy zawodników Klubu sprawiły, iż został on sklasyfikowany na
pierwszym miejscu spośród podkarpackich klubów bokserskich w rankingu współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży w 2015 roku. Ranking
jest prowadzony przez Polską Federację Sportu. Na kolejnych miejscach za
UKS „Gimnasion” znalazły się między
innymi kluby z Rzeszowa, Jarosławia,
Krosna, Stalowej Woli, Dębicy. W ciągu całego 2015 roku zawodnicy brali
udział w 22 zawodach i turniejach bokserskich na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Tradycja – Nowoczesność – Zaufanie
Masz listę świątecznych zakupów?
Już dziś skorzystaj z promocyjnych
warunków kredytowych

KREDYT ŚWIĄTECZNY

Stałe oprocentowanie – tylko 3,0% w skali roku
Kwota kredytu od 1.000 zł do 50.000 zł
Okres kredytowania do 12 miesięcy
Szybka decyzja – minimum formalności – kredyt na dowolny cel

KREDYT
ŚWIĄTECZNY

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.

Przykład reprezentatywny : (na dzień 26.11.2015 r.) RRSO wynosi 6,98% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach
annuitetowych (równe raty kapitałowo – odsetkowe) – 423,47 zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 150,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł.
Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 3,0% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez
konsumenta 5.231,99 zł, w tym: kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 81,99 zł. Promocja trwa do 31.12.2015 r.
Centrala w Niechobrzu
36-047 Niechobrz 118
tel. (17) 85 91 400,
fax (17) 85 91 415
Sala obsługi Klientów
tel. (17) 85 91 410 - 414
Obsługa klientów:
poniedziałek – piątek
w godz. od 7.30 do 15.00
www.bsniechobrz.pl

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

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

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

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

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

