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Z Kalendarza Burmistrza…
	 5.01 - posiedzenie Komitetu Ste-

rującego Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Rzeszowskie-
go Obszaru Funkcjonalnego

	 7.01 - spotkanie z  dyrektorami 
szkół z terenu gminy

	 8.01 - spotkanie z Komendantem 
Miejskim Państwowej Straży Po-
żarnej w Rzeszowie

	 12.01 - spotkanie z  dyrektorem 
firmy STRABAG

	 13.01 - spotkanie z  dyrektorem 
Zarządu Transportu Miejskiego 
w Rzeszowie

	 15.01 - spotkanie z  dyrektorem 
Departamentu Zarządzania Re-
gionalnym Programem Operacyj-
nym Urzędu Marszałkowskiego

	 16.01 - spotkanie z  przedstawi-
cielami Związku Zawodowego 
Pracowników ZNS w Boguchwale

	 16.01 - spotkanie z wójtami gmin 
Lubenia i Świlcza

	 16.01 - spotkanie z  dyrektorem 
Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

	 19.01 - spotkanie w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

	 20.01 - spotkanie z  przedstawi-
cielami Spółdzielni Mieszkanio-
wej Mechanik w Boguchwale

	 20.01 - udział w spotkaniu opłat-
kowo-noworocznym zorganizo-
wanym przez Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego oraz 
Wojewodę Podkarpackiego

	 23.01 - spotkanie z Wicemarszał-
kiem Województwa Podkarpac-
kiego

	 24.01 - udział w  zebraniu spra-
wozdawczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Racławówce

	 27.01 - spotkanie z  przedstawi-
cielami Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego

	 29.01 - spotkanie w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego dot. programu 
rewitalizacji ROF

	 29.01 - spotkanie z  przedstawi-
cielami Rzeszowskiego Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta

	 30.01 - spotkanie w Urzędzie Mar-
szałkowskim dot. systemu trans-
portu publicznego

	 30.01 - udział w walnym zebraniu 
Podkarpackiej Komunikacji Samo-
chodowej

	 05.02 - spotkanie z  dyrektorem 
Departamentu Zarządzania Regio-
nalnym Programem Operacyjnym 
Urzędu Marszałkowskiego

	 05.02 - udział w  szkoleniu Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej

	 06.02 - udział w posiedzeniu pre-
zydium Aglomeracji Rzeszowskiej

	 06.02 - spotkanie z  dyrektorem 
generalnym PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów

	 06.02 - udział w  szkoleniu Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej

	 09.02 - spotkanie członków 
Rzeszowskiego Obszaru Funk-
cjonalnego w  Boguchwale dot. 
omówienia wspólnych obszarów 
projektów w ramach ZIT

	 10.02 - spotkanie w Urzędzie Mar-
szałkowskim dot. budowy drogi 
ekspresowej S-19

	 10.02 - spotkanie z przedstawicie-
lami PKP Przewozy Regionalne

	 11.02 - udział w posiedzeniu Pre-
zydium Komitetu Sterującego 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

	 12.02 - spotkanie w Urzędzie Mar-

szałkowskim dot. powołania ze-
społu ds. koordynacji rozkładów 
jazdy pociągów

	 14.02 - udział w  zebraniu spra-
wozdawczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Niechobrzu

	 14.02 - udział w  zebraniu spra-
wozdawczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguchwale

	 16.02 - spotkanie z  inwestorem 
dot. terenów specjalnej strefy eko-
nomicznej

	 16.02 - udział w  posiedzeniu za-
rządu Podkarpackiej Komunikacji 
Samochodowej

	 17.02 - spotkanie w  ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego

	 18.02 - spotkanie w Urzędzie Mar-
szałkowskim dot. powołania ze-
społu ds. koordynacji rozkładów 
jazdy pociągów

	 18.02 - spotkanie z  radnym z  te-
renu Boguchwały dot. konsultacji 
społecznych

	 20.02 - spotkanie z  zastępcą dy-
rektora Departamentu Rolnictwa, 
Geodezji i  Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego

	 20.02 - spotkanie dot. wyłonienia 
przedstawicieli Komitetu Monito-
rującego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego

Od roku szkolnego 2015/2016 na 
terenie gminy Boguchwała w miejsce 
dotychczasowych „zerówek” powsta-
ną punkty przedszkolne zlokalizowa-
ne w szkołach podstawowych. 

W  pierwszej kolejności przyj-
mowane będą 5-cio i  4-latki. Punkty 
przedszkolne będą działały tak jak 
przedszkola co oznacza, że dzieci będą 
objęte opieką przez cały rok. Tak samo 
jak w  przedszkolu w  punkcie przed-

Nowe punkty 
przedszkolne w gminie

szkolnym realizowana jest podstawa 
programowa wychowania przedszkol-
nego. Dzieci przebywające w  punkcie 
przedszkolnym będą mogły korzystać 
z  posiłków. Czas funkcjonowania grup 
w punktach przedszkolnych będzie do-
stosowany do potrzeb rodziców (do 11 
godzin dziennie). 5 godzin dziennego 
pobytu dziecka w punkcie przedszkol-
nym jest bezpłatne, natomiast rodzice 
dzieci, które będą korzystały z  opie-
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Dla wszystkich, a  zwłaszcza tych, 
którzy po raz pierwszy zostali wybrani 
na radnych, bardzo ważna była pierw-
sza sesja, zwołana przez Komisarza 
Wyborczego na dzień 26 listopada 
2014 roku. Sesję podczas, której wszy-
scy radni złożyli uroczyste ślubowanie 
prowadził radny senior - Tadeusz Ka-
landyk. Kolejnym punktem obrad był 
wybór Przewodniczącego Rady Miej-
skiej oraz wybór dwóch Zastępców 
Przewodniczącego. Druga sesja Rady 
Miejskiej, na mocy postanowienia Ko-
misarza Wyborczego, została zwołana 
na dzień 5 grudnia 2014 roku, podczas 
której wybrany na kolejną kadencję 
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka 
złożył uroczyste ślubowanie. W  trakcie 
posiedzenia ustalono również składy 
stałych Komisji Rady. Zgodnie ze statu-
tem Gminy jest ich pięć - każda złożona 
z maksymalnie 6 radnych. W ten sposób 
zakończył się formalny proces konsty-
tuowania organów Rady i  zaczęła się 
merytoryczna praca.

Jedną z  pierwszych decyzji Rady 
było pozostawienie na niezmienionym 

Trzy miesiące funkcjonowania Rady 
Miejskiej w Boguchwale VII kadencji

Mijają trzy miesiące od rozpoczęcia funkcjonowania Rady Miejskiej w Boguchwale VII kadencji. 
W tym czasie odbyło się pięć sesji Rady Miejskiej w Boguchwale, na których podjęto 44 uchwały. 
O podsumowanie pracy Rady Miejskiej redakcja Wiadomości Boguchwalskich poprosiła Przewodni-
czącego Rady Wiesława Kąkola.

poziomie podatków od nieruchomości 
oraz podatku rolnego. Ważnym punk-
tem prac Rady była analiza przedsta-
wionej przez Burmistrza propozycji bu-
dżetu gminy Boguchwała na 2015 rok. 
Radni analizowali proponowany budżet 
pracując w Komisjach, podczas spotkań 
z  Burmistrzem oraz Skarbnikiem Gmi-
ny. Rozpatrywano wnikliwie zarówno 
przewidywane dochody, jak i  wydatki. 
Ostatecznie budżet został zatwierdzony 
na czwartej sesji Rady Miejskiej w  dniu 
22 stycznia 2015 roku. Dochody gminy 

oszacowano na kwotę 56,1 mln zł, a wy-
datki zostały zaplanowane na 57,7 mln 
zł. Największe nakłady w  kwocie 20,7 
mln zł zapisano na utrzymanie placówek 
oświatowych. Są to środki niezbędne do 
utrzymania wszystkich placówek oraz 
do zapewnienia usług edukacyjnych na 
odpowiednim poziomie. Bardzo ważną 
częścią budżetu są wydatki inwestycyj-
ne. Na 2015 roku będzie to kwota prawie 
13 mln zł. Największe inwestycje prze-
widziane do realizacji to: przebudowa 
basenów otwartych w  Boguchwale, 
dokończenie budowy miejskiego ryn-
ku w  Boguchwale, rozbudowa remizy 
w Niechobrzu, budowa i  remonty dróg 
we wszystkich miejscowościach.

Ważną częścią działań Rady VII ka-
dencji są prace nad „odświeżeniem” or-
ganizacji funkcjonowania jednostek po-
mocniczych gminy: sołectw oraz osie-
dla Boguchwała. Rada podjęła uchwały 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
nowych statutów sołectw oraz przepro-
wadzenia konsultacji w  sprawie utwo-
rzenia nowych osiedli na terenie mia-
sta Boguchwała. Zmiany te są bardzo 
potrzebne z  wielu względów. Najważ-
niejszym aspektem jest „udrożnienie” 
komunikacji z  mieszkańcami i  zapew-
nienie większej partycypacji społecznej 
w podejmowaniu decyzji co do kierun-
ków dalszego rozwoju naszej gminy.

ki przedszkolnej dłużej niż 5 godzin 
dziennie będą ponosili taką samą od-
płatność jak rodzice dzieci uczęszcza-
jących do przedszkoli, tj. 1,00 zł za każ-
dą następną godzinę przekraczającą 5 
godzin bezpłatnych. Karty zgłoszenio-

we dzieci do punktów przedszkolnych 
można pobrać:
1)  od dyrektorów szkół podstawo-

wych w Woli Zgłobieńskiej, Zarze-
czu, Zespole Szkół w  Niechobrzu, 
Boguchwale oraz w  Publicznym 
Przedszkolu w Boguchwale; 

2)  w  punktach przedszkolnych dzia-
łających przy szkołach podstawo-
wych w Lutoryżu, Nosówce, Racła-
wówce, Zgłobniu oraz przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 z Przedszkolem  
w Niechobrzu,

3)  ze strony internetowej Stowa-
rzyszenia Rozwoju Oświaty Gmi-
ny Boguchwała pod adresem  
www.stow-oswiaty.boguchwala.pl 

http://www.stow-oswiaty.boguchwala.pl
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BUDZET GMINY BOGUCHWALABUDZET GMINY BOGUCHWALA

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY 
BOGUCHWAŁA NA 2015 ROK 56 130 563,26 zł

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY 
BOGUCHWAŁA NA 2015 ROK57 704 309,12 zł

NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA 
DOCHODÓW GMINY

WPŁYWY Z PODATKU PIT PŁACONEGO 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY BOGUCHWAŁA

12 219 314 zł
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

5 883 000 zł
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY LOKALNE

4 838 342 zł
SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA 
PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ

14 288 635 zł

NA CO PRZEZNACZYMY 
NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY?

20 796 648 zł
ROZBUDOWA, MODERNIZACJA I UTRZYMANIE 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

7 304 526,96 zł
OPIEKA SPOŁECZNA

6 482 420 zł
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

6 278 643,78 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA

4 476 516,50 zł
UTRZYMANIE, REMONTY, MODERNIZACJE 

I BUDOWA DRÓG ORAZ UTRZYMANIE 
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

2 077 700 zł
KULTURA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO, DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW

 LUDOWYCH I BIBLIOTEKI

1 258 442,30 zł
UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

12 976 576,08 zł
TO WARTOŚĆ WYDATKÓW 
INWESTYCYJNYCH GMINY 

W 2015 ROKU

KWOTA TA TO PONAD 22%
WSZYSTKICH WYDATKÓW 

ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE 
GMINY NA 2015 ROK

W  ramach reorganizacji funkcjo-
nowania oświaty Rada Miejska podczas 
piątej sesji podjęła dwie bardzo waż-
ne uchwały. Pierwsza z  nich dotyczy 
reformy Zespołu Ekonomiczno-Admi-
nistracyjnego Szkół i  Placówek Oświa-
towych. Jej efektem będzie większa 
decyzyjność dyrektorów szkół w  kwe-
stiach zarządzania środkami finanso-
wymi, ale też wynikami jakościowymi 
prowadzonych działań edukacyjnych. 
Druga to uporządkowanie, zgodnie  
z  wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, kwestii funkcjonowania sie-
ci przedszkoli na terenie gminy. W więk-
szości szkół zamiast istniejących do tej 
pory 5-cio godzinnych „zerówek” po-
wołano do życia punkty przedszkolne 
działające do 10-godzin. Takie rozwią-
zanie powinno sprawić, że od września 
2015 roku żaden rodzic nie będzie miał 
problemów z  umieszczeniem swojego 
dziecka w  przedszkolu zapewniającym 
wysoki standard opieki. Likwidacja „ze-
rówek” jest więc tylko formalnym kro-
kiem do utworzenia działających w peł-
nym zakresie punktów przedszkolnych.

Podczas tej samej sesji radni ana-
lizowali stan bezpieczeństwa miesz-
kańców Boguchwały, na podstawie 
raportów przedstawionych przez Ko-
mendanta Komisariatu Policji w  Bo-
guchwale, Komendanta Straży Miejskiej 
w Boguchwale oraz Komendanta Zarzą-
du Gminnego OSP. Wynika z nich, że po-
mimo licznych interwencji tych służb, 
najczęściej nie miały one groźnego cha-
rakteru. Przedmiotem zainteresowania 
radnych były też kwestie perspektyw 
funkcjonowania Centrum Promocji 
Sportu i  Oświaty Gminy Boguchwała, 
głównie w aspekcie realizacji kolejnych 
zamierzeń inwestycyjnych, takich jak 
chociażby budowa krytej pływalni.

Pierwsze trzy miesiące funkcjono-
wania Rady Miejskiej w Boguchwale mi-
nęły bardzo szybko i pracowicie. Nowa 
Rada i  nowa kadencja władz gminy to 
świeże spojrzenie na wiele spraw, a  co 
za tym idzie mnóstwo pomysłów, tema-
tów i  decyzji. Chcemy realizować pro-
gram unowocześniania naszej gminy 
w wielu aspektach, przyjmując jako cel 
główny poprawę jakości życia wszyst-
kich mieszkańców. 

Wiesław Kąkol
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakończyła się realizacja projektu 
pn. „Kompleksowe uzbrojenie i przygo-
towanie terenu inwestycyjnego w  Bo-
guchwale” współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podkarpackie-
go. Realizacja objęła m.in. budowę ka-
nalizacji sanitarnej, budowę pompowni 
ścieków oraz jezdni z poboczami. 

Uzbrojenie terenu o  powierzchni 
4,23 ha zwiększy potencjał inwestycyj-
ny gminy oraz zapewni potencjalnym 
inwestorom dogodne warunki do pro-

Kompleksowe przygotowanie terenu 
inwestycyjnego w Boguchwale

wadzenia działalności gospodarczej. 
Ponadto została uruchomiona proce-
dura podziału uzbrojonej działki.

Szczegółowe informacje dotyczące 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dostęp-
ne są na stronie internetowej www.bo-
guchwala.pl, w zakładce „Przedsiębiorcy”.
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W  ramach inwestycji wybudowa-
ne zostaną także przyłącza wodociągo-
we, kanalizacyjne i  elektroenergetycz-
ne. Budynek otrzyma nową stolarkę 
okienną i drzwiową, a także wykładziny 
ścienne. Przewiduje się przebudowę 
wszystkich instalacji wewnętrznych, 
posadzek oraz dachu, a  w  istniejącej 
części wzmocnienie fundamentów. 
Cały obiekt zostanie poddany termo-
modernizacji.

Rozpoczęła się rozbudowa 
budynku szatni na stadionie 

sportowym w Lutoryżu

Katalog
przedsiębiorców

W  drugim etapie inwestycji prze-
widuje się instalację piłkochwytów, 
utwardzenie terenu oraz utworzenie 
miejsc postojowych.

Inwestorem remontowanego bu-
dynku jest gmina Boguchwała. Prace 
przy stanie surowym zamkniętym bu-
dynku o wartości ponad 126 000 zł reali-
zuje Remontowo Wytwórcza Spółdziel-
nia Pracy „Pokój” z  Ropczyc. Całkowity 
koszt inwestycji to blisko 400 000 zł.

UM

Wiadomości samorządowe

Jednostki skupiają łącznie 413 człon-
ków zwyczajnych, 25 członków wspiera-
jących, 32 członków honorowych oraz 
45 członków Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. W strukturach Ochotniczych 
Straży Pożarnych działają 42 kobiety. Na 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 
w 2014 roku

wyposażeniu jednostek strażackich jest 
16 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 
w tym 1 ciężki, 7 średnich i 8 lekkich.

W 2014 roku na terenie gminy mia-
ły miejsce 153 zdarzenia, z  czego 60 
interwencji stanowiły pożary i  91 tzw. 

2014

JEDNOSTKA POŻARY MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

ALARMY
FAŁSZYWE RAZEM

Boguchwała 20 26 0 46
Lutoryż 1 5 0 6

Mogielnica 10 4 0 14
Niechobrz 15 23 1 39
Nosówka 6 4 0 10

Racławówka 9 4 0 13
Wola Zgł. 8 3 0 12
Zarzecze 3 0 0 3
Zgłobień 2 2 0 4

RAZEM 74 71 1 146

zagrożenia miejscowe. Odnotowano 2 
fałszywe alarmy.

Jednostki z  terenu naszej gminy 
wyjeżdżały do zdarzeń 146 razy - 74 po-
żarów i 71 miejscowych zagrożeń. Wiele 
interwencji, na które składają się m.in. 
wypadki komunikacyjne, były usuwane 
przez Państwową Straż Pożarną.

Statystycznie, w  porównaniu 
do 2013 roku, w  roku ubiegłym od-
notowano mniej pożarów. Pozostałe 
zdarzenia utrzymały się na takim sa-
mym poziomie. 19 maja 2014 roku, 
2 zastępy strażaków brało udział  
w  akcji umacniana wałów przeciwpo-
wodziowych w okolicy Gorzyc.

UM

TELEFONY ALARMOWE
 112  998

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu 
gminy Boguchwała. Serwis interneto-
wy www.boguchwala.pl udostępnia 
możliwość zamieszczenia Państwa fir-
my w katalogu "Przedsiębiorcy z te-
renu gminy".

Szczegóły oraz formularz zgłosze-
niowy dostępne w zakładce „Przedsię-
biorcy”.

Na terenie gminy Boguchwała funkcjonuje dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w  tym trzy z  ponad 100-letnią tradycją. Trzy jednostki - Boguchwała, Niechobrz i  Nosówka - są 
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Dzięki rozbudowie obiekt zyska zaplecze sportowo-sani-
tarne dla dwóch drużyn piłkarskich oraz sędziów. Powierzchnia 
użytkowa wyniesie blisko 80 m2.
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Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w  roku bieżącym 
nie uległy zmianie i pozostały na pozio-
mie z roku 2014.
Terminy kolejnych rat:

	do 31 marca 2015 roku
	do 31 maja 2015 roku
	do 31 lipca 2015 roku
	do 30 września 2015 roku
	do 30 listopada 2015 roku
Do obsługi zobowiązań miesz-

kańców i firm z tytułu opłaty za gospo-

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w 2015 roku

darowanie odpadami, wprowadzono 
odrębny rachunek bankowy gminy Bo-
guchwała. Rachunek służy WYŁĄCZNIE 

do regulowania tej opłaty. Prowadzo-
ny jest przez Bank Spółdzielczy w Nie-
chobrzu.

Numer rachunku: 08 9163 0009 2001 
0000 0039 0153.

Dodatkowe informacje dostęp-
ne pod numerami telefonu: (017) 
87 55 247 lub (017) 87 55 235 oraz 
na stronie internetowej w  zakładce 
OCHRONA ŚRODOWISKA.

Punkt pomocy psychologiczno-prawnej 
dla osób pokrzywdzonych

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzy-
stać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez 
prawnika w sprawach karnych, rodzinnych, czy alimenta-
cyjnych, a także otrzymać pomoc w sporządzaniu pism, 
pozwów i wniosków. Pomoc psychologiczna zawiera się 
w  konsultacjach, poradnictwie, interwencji kryzysowej, 
a także psychoterapii.

Pomoc świadczona będzie w ramach porozumienia 
gminy Boguchwała oraz Stowarzyszenia Wspierania Za-
sobów Ludzkich „Nowy Horyzont” z  siedzibą w  Rzeszo-
wie.

Harmonogram pracy:
  Psycholog -  2, 16, 30 marca w godz. 13:00-17:00,
  Prawnik -  12, 26 marca w godz. 14:00-18:00.

Harmonogram dużyrów w kolejnych miesiącach 
dostępny na stronie internetowej www.boguchwala.pl.

Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem działa w Boguchwale przy ulicy Tkaczo-
wa 134 (budynek Urzędu Miejskiego w  Boguchwale), 
w sąsiedztwie Gminnego Biura Pracy (kondygnacja „-1”).

Telefon: 17 87 55 243 - czynny w godzinach 
pełnienia dyżurów.

www.nowyhoryzont.eu

Jesteś osobą pokrzywdzoną? Potrzebujesz porady? Skorzystaj z pomocy specjalistów. Bezpłat-
na informacja prawna oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne kontynuowane będą, w funkcjo-
nującym w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, Punkcie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych 
Przestępstwem.

http://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/4861-ochrona-srodowiska.html
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Wernisaż malarstwa  
utalentowanej licealistki

15 stycznia 2015 roku w  Pałacu Lubomirskich odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa 
Katarzyny Dąbrowskiej uczennicy klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale.

Wernisaż wystawy pt. Moje inspi-
racje był wydarzeniem wyjątkowym. 
Zainicjował bowiem pierwszą samo-
dzielną wystawę dorobku artystyczne-
go młodej malarki. 

Liceum szczyci się tym, że rokrocz-
nie przyciąga wszechstronnie uzdolnio-
nych uczniów, wśród których znajdują 
się osoby wyjątkowe, obdarzone talen-
tami artystycznymi (plastycznymi, mu-
zycznymi, aktorskimi). Ambicją szkoły 
jest wspieranie tych pasji i  stwarzanie 
możliwości do ich rozwoju. 

Wśród osób, które przybyły na 
wernisaż znaleźli się m.in. zastępca Bur-
mistrza Boguchwały Pan Piotr Klimczak, 
Dyrektor MCK Pani Anna Gruszczyńska
-Chruściel, Dyrektor Liceum Zbigniew 
Kalandyk i  znaczna część grona peda-
gogicznego, nauczyciele, którzy mieli 
przyjemność pracować z  Katarzynąw 
na wcześniejszych etapach edukacji, 

Katarzyna z roku na rok robi coraz 
większe postępy, które znaczone są licz-
nymi sukcesami odnoszonymi w  kon-
kursach plastycznych. 

Na wystawie, można było zoba-
czyć jedynie niewielki wybór jej prac, 
ale za to bardzo wiele mówiący o dro-
dze jaką przeszła, a jednocześnie o niej 
samej. Zgromadzono na niej szkice, ob-
razy malowane w technice olejnej, akry-
lowej, akwarele, grafiki, a nawet rzeźbę 
wymodelowaną w  glinie. Zwiedzający 
mogli obejrzeć także niektóre nagro-
dy i  dyplomy zdobyte przez artystkę 
w  konkursach oraz publikacje, w  któ-
rych wykorzystano jej prace. 

Katarzyna jest doskonałym wzo-
rem do naśladowania dla rówieśników. 
Z  powodzeniem łączy bowiem pasję 
twórczą z obowiązkami szkolnymi. 

Michał Figura
rodzina, znajomi, władze samorządu 
uczniowskiego, szkolni koledzy. 

W  warsztatach uczestniczyło po-
nad 100 uczniów z 9 szkół (Sędziszowa 
Młp., Iwierzyc, Zarzecza, Nosówki, Ra-
cławówki, Zgłobnia, Rzeszowa oraz Bo-
guchwały i  Woli Zgłobieńskiej), którzy 
przybyli z nauczycielami i rodzicami.

W  spotkaniu uczestniczyli rów-
nież zaproszeni goście: Pan Burmistrz 
Boguchwały Piotr Klimczak, Pani Mag-
dalena Nieroda - przedstawiciel Staro-

Warsztaty pt. „Spotkanie 
z programowaniem – 

programować każdy może”

stwa Powiatowego w  Rzeszowie, Pan 
Tomasz Kwiatkowski przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pani 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
Ewa Śliwa, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Boguchwale Pani Renata Olszyń-
ska, ksiądz proboszcz Parafii w  Woli 
Zgłobieńskiej Stanisław Buszta, Radny 
z  Woli Zgłobieńskiej Pan Paweł Sanec-
ki, przedstawicielka Centrum Edukacji 

W piątek 20 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej odbyły się regionalne warsz-
taty z programowania pt. „ Spotkanie z programowaniem – programować każdy może”.  Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia były Szkoły Podstawowe z Woli Zgłobieńskiej i Boguchwały biorące 
udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych „ Mistrzowie Kodowania” i „ Koduj z Klasą”.
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W grudniu w Gimnazjum im. ks. 
ppłk. Stanisława Żytkiewicza w  Bo-
guchwale, tak jak w większości szkół 
w  Polsce, odbył się próbny egzamin 
gimnazjalny. 

Poziom napisanych prac w  klasie 
trzeciej ,,b”, w  której uczę języka pol-
skiego był imponujący. A  oto próbka 

Zmierzyć się ,,Operonem”
- czyli szlifowanie formy przed egzaminem gimnazjalnym

możliwości moich uczniów. Ze wzglę-
dów formalnych zamieszczam tylko 
jedną prace. 

Przypomnę, że młodzież w  bloku 
humanistycznym z  języka polskiego 
rozwiązywała obszerny test, by na ko-
niec zmierzyć się z  wypracowaniem, 
którego temat brzmiał: ,,Napisz roz-

prawkę, w  której uzasadnisz trafność 
słów Leonarda da Vinci: ,,Mądrość jest 
córką doświadczenia”. W  argumentacji 
należało posłużyć się dwoma przykła-
dami z literatury i jednym ze świata rze-
czywistego.

Barbara Żak

Obywatelskiej w Warszawie, koordyna-
torka programu „ Mistrzowie Kodowa-
nia” Pani Beata Sochacka, Pan Maciej 
Wojnicki z Lo Fi Robot. Pani Małgorzata 
Chomycz – Śmigielska Wojewoda Rze-
szowski wystosowała list gratulacyjny 
odczytany podczas spotkania przez po. 
dyrektora szkoły w  Woli Zgłobieńskiej 
Panią Edytę Zalepińską.

Zajęcia warsztatowe odbywały 
się rotacyjnie w  4 grupach i  wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość skorzy-
stania ze wszystkich atrakcji. W  3 sa-

W  drugiej sali prowadzącym był 
uczeń klasy 4 ze Szkoły Podstawowej 
w  Boguchwale Miłosz Jachyra pod 
opieką nauczycieli Agaty Drogoń- Mul 
i  Izabelli Rejment zaproponował stwo-
rzenie prostej animacji w  programie 
Scratch.

Ostatnia grupa uczniów pod opie-
ką pana Lesława Palimąki prezentowa-
ła swoje projekty wykonane w ramach 
uczestnictwa w  programach „Mistrzo-
wie Kodowania” i „Koduj z Klasą”.

Wszystkim prowadzącym towa-

lach zajęcia prowadzili uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli i  dotyczyły 
one programowania w  języku Scratch 
a w jednej zajęcia z robotyki Lo Fi Robot 
prowadził Pan Maciej Wojnicki z Gdyni.

W  sali nr 1 zajęcia prowadzone 
były przez uczennice z klasy 5 ze Szko-
ły Podstawowej w  Woli Zgłobieńskiej 
Martynę Winiarską i  Gabrielę Strzępkę 
pod opieką nauczycieli Danuty Palimą-
ki i Leszka Leszczyca. Prowadzące zaję-
cia Gabrysia i Martyna zaproponowały 
przybyłym na warsztaty zaprojektowa-
nie w programie Scratch gry polegają-
cej na zgadywaniu liczby, którą wylo-
sował komputer. Program powinien in-
formować o tym, czy podana liczba jest 
mniejsza, czy większa od wylosowanej.

rzyszyła grupa „asystentów”, którzy po-
magali biorącym udział w warsztatach 
przy wykonywaniu projektów i  znako-
micie wywiązali się ze swoich zadań. 
Uczniowie prowadzący zajęcia i  ich 
asystenci wzbudzili duży podziw wśród 
przybyłych na warsztaty.

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia z robotyki Lo Fi Robot stwo-
rzony z  myślą o  dzieciach, ale dostar-
czający mnóstwo zabawy konstrukto-
rom w  każdym wieku. W  trakcie zajęć 
uczestnicy dowiedzieli się jak budować 
i kontrolować roboty, oraz jak samemu 
projektować i wytwarzać części do ich 
budowy.

Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem wśród biorących 
udział. Spotkanie umiliła swoim śpie-
wem uczennica klasy 4 ze Szkoły Pod-
stawowej w Boguchwale Amelia Wilk.

Warsztatom towarzyszyła wysta-
wa prac uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej w Woli Zgłobieńskiej 

„Mój komputer” i  prac rysunko-
wych „Moje spotkanie z  programowa-
niem” uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Boguchwale. 

Na wszystkich czekał smaczny po-
częstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców i Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w  Boguchwale oraz upominki od 
organizatorów „Mistrzów Kodowania”.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęli: TV Rzeszów, Radio Rze-
szów i Gazeta Codzienna Nowiny. 

Opracowała  
Danuta Palimąka
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Leonardo da Vinci – słynny wyna-
lazca, architekt, malarz powiedział kie-
dyś, że mądrość jest córką doświadcze-
nia. Czy da Vinci miał rację? Spróbuję 
dowieść słuszności tej tezy.

Pierwszym argumentem jest okres 
oświecenia. Panowało wtedy przeko-
nanie, że mądrość można zdobyć przez 
doświadczenie. Z  lekcji historii można 
wywnioskować, że Leonardo da Vinci 
wyprzedził epokę i  w  pełni identyfi-
kuje się z myślicielami i filozofami póź-
niejszych epok, w  tym wspomnianego 
oświecenia. Otóż da Vinci dał się poznać 
jako wszechstronny twórca. Lecz czy 
tylko on? Późniejsi twórcy, taki np. Line-
usz ułożył tablicę z  ogólną klasyfikacją 
organizmów żywych. Celsjusz przyjął 
jednostkę stopnia Celsjusza. Wynalaz-
ków, odkryć i ich autorów można było-
by wymieniać bez liku, lecz skupmy się 
na tezie postawionej w temacie. Istotnie 
twórcy okresu oświecenia wierni byli te-
zie Leonarda da Vinci, iż mądrość moż-
na zdobyć przez doświadczenie. 

W  kolejnym argumencie chciała-
bym posłużyć się przykładem bohate-

ra książkowego o  imieniu Santiago. To 
główna postać opowiadania Hemin-
gwaya ,,Stary człowiek i morze”. 

Stary, poczciwy Santiago był na-
zywany pechowcem, ale posiadał nie-
wyobrażalne doświadczenie życiowe. 
Zmarł mu żona, nie miał dzieci, został 
sam. Na szczęście w jego życiu pojawił 
się mały przyjaciel o  imieniu Manolin. 
Staruszek nauczył chłopca łowić ryby, 
a  ten w  zamian opiekował się niem. 
Santiago uwielbiał rozmawiać z  nim 
o baseball’u. To była jego pasja. Kolejną 
było oczywiście morze, wobec którego 
czuł respekt i które było całym jego ży-
ciem. W  końcu dzięki uporowi i  kolej-
nym próbom złowienia marlina udało 
mu się przełamać złą passę i złowić po-
tężną rybę. Udowodnił tym samym so-
bie i wszystkim w rybackiej osadzie, że 
,,człowiek, nie jest stworzony do klęski”. 

Można śmiało zaryzykować 
stwierdzenie, że doświadczenie, które 
osiągają ludzie starsi czyni ich niekiedy 
bardziej wykształconymi od naukow-
ców. Zdają bowiem doskonale egzamin 
z życia. 

Ostatnim argumentem, który 
chciałabym przytoczyć jest bajka Igna-
cego Krasickiego ,,Filozof i  orator”. 
Mówi ona o  dwóch uczonych, którzy 
przechwalają się osiągnięciami i swoim 
wykształceniem. Lecz gdy prosty chłop, 
zapytany o to co cenić wyżej: treść czy 
formę, rzekł: ,,My się na tym prostacy 
nie znamy. Wolałbym jednak obraz ani-
żeli ramy”, pokazał, że nie trzeba mieć 
wykształcenia, żeby odpowiedzieć na 
pytanie postawione w  bajce, a  które 
wymagało właśnie owego zdroworoz-
sądkowego doświadczenia życiowego.

Reasumując. Moim zdaniem teza 
Leonarda da Vinci jest ze wszech miar 
słuszna. Ludzie nie są mądrzy tylko wte-
dy, gdy posiadają wykształcenie i dzier-
żą wysokie stanowiska, ale wtedy gdy 
posiadają bogate doświadczenie życio-
we i  potrafią je spożytkować. Tak więc 
doświadczenie jest matką, a  mądrość 
córką. 

Klaudia Kułak, 
uczennica Gimnazjum im. ks. ppłk. St. 

Żytkiewicza w Boguchwale

Gimnazjum Dwujęzyczne w  Boguchwale uczestniczy w  mię-
dzynarodowym projekcie edukacyjnym ERASMUS+  (KA 2 BE, 
ACT, LIVE. Being aware, discovering the quality of life, acting for 
living). Czas jego realizacji przewidziano na 3 lata, poczynając od 
bieżącego roku szkolnego. 

Gimnazjum Dwujęzyczne 
w Boguchwale w Projekcie Erasmus+

skich będą uczestniczyć w  mnogich 
spotkaniach organizowanych przez po-
szczególne szkoły, w tym w Polsce przez 
Gimnazjum Dwujęzyczne.

Pierwsze trwające niemal tydzień 
spotkanie (25 – 30 stycznia 2015 r.) zor-
ganizowała szkoła koordynująca projekt 
(Colegiul National Nicolae Titulescu).

Nadrzędnym celem projektu jest 
wpajanie młodzieży nawyków zwią-
zanych ze zdrowym, zrównoważonym 
trybem życia. Młodzież poszukuje przy 
tym najbardziej skutecznych sposobów 
promocji takich postaw wśród swoich 
rówieśników. 

Pierwsze spotkanie było m.in. oka-
zją do zaprezentowania kolegom z  in-
nych krajów jak odżywiają się nasi ro-

dacy, jaki mają stosunek do aktywności 
fizycznej. 

Ogromnym plusem Projektu, jest 
forma jego realizacji. Wszelkie działa-
nia w  jego ramach podejmowane są 
w  wielonarodowych grupach złożo-
nych z uczniów z poszczególnych szkół 
partnerskich. Młodzież tym samym zo-
staje zanurzona w  międzynarodowym 
towarzystwie, w  którym oficjalnym 
narzędziem komunikacji jest język an-
gielski. 

Nasi gimnazjaliści mieszkali u  ro-
dzin swoich rumuńskich kolegów, co 

W  projekt zaangażowani są tak-
że uczniowie i  nauczyciele z  Rumunii, 
Włoch, Litwy i Portugalii. W czasie jego 
realizacji uczniowie z  krajów partner-
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Krzyż drewniany z wizerunkiem 
Pana Jezusa. Czas powstania: niezna-
ny/wcześniej wizerunek wisiał na jed-
nym z ośmiu dębów.

Historia: Od 1946 r. do koła łowiec-
kiego należał ks. Aszklar, który w miejscu 
zbiórek myśliwych poświęcił 8 dębów. 
Na jednym wisiał wizerunek Pana Jezusa. 
Dęby zostały ścięte w 2011 r., przy robieniu 
drogi leśnej, wówczas wizerunek zaginął. 

Krzyże w Niechobrzu

sprzyjało nie tylko poznaniu miejsco-
wych zwyczajów i tradycji ale też prze-
łamywaniu stereotypów. Tym samym 
wymiana międzynarodowa nie tylko 
przyczynia się do podnoszenia umiejęt-
ności językowych, ale także uczy tole-
rancji i otwartości wobec innych. 

Poza pracą nad projektem nie za-
brakło też czasu na dobrą zabawę oraz 
zwiedzanie niesamowitych miejsc, ta-
kich jak monumentalny zamek w Branie 
w Siedmiogrodzie, uchodzący za siedzi-
bę legendarnego Draculi. 

Młodzież już nie może się docze-

kać kolejnego międzynarodowego 
spotkania, które tym razem odbędzie 
się we Włoszech oraz momentu kiedy 
nowo poznani koledzy przyjadą do Bo-
guchwały, co ma nastąpić jeszcze w tym 
roku szkolnym.

Michał Figura

Po interwencji Zygmunta Drewniaka na 
zebraniu wiejskim, podjęto decyzję o po-
wrocie wizerunku na to samo miejsce. 
Nadleśnictwo postawiło tam krzyż drew-
niany z tym samym wizerunkiem.

Położenie obiektu: Krzyż stoi przy 
drodze w lesie „Kruda”, strona lewa. 500 
m od ronda Niechobrz Góra.

Opracowanie Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk
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Gminę Boguchwała tworzy 10 
miejscowości liczących ponad 19 tysię-
cy mieszkańców. Należy zwrócić uwa-
gę, że dużym zagrożeniem jest proces 
dezintegracji społecznej i  związane 
z  nim wykluczenie społeczne. Do tej 
grupy głównie należą osoby korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecznej, 
które zmagają się z takimi problemami 
jak bezrobocie, trudna sytuacja mate-
rialna, problemy w rodzinie.

Według danych PUP w  Rzeszo-
wie, w  roku poprzedzającym złożenie 
wniosku, w gminie Boguchwała zareje-
strowanych było 604 osób, w  tym 368 
kobiet i 236 mężczyzn. Wyraźnie widać, 
że w  trudniejszej sytuacji znajdują się 
kobiety, co więcej, ta tendencja wzrasta. 
Dowodem na to jest statystyka MOPS, 
która potwierdza, że najwięcej klientów 
to osoby pozostające bez pracy.

Innym, bardzo ważnym aspektem 
tego problemu jest fakt, że bezrobocie, 

Czas na aktywność  
w gminie Boguchwała

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Boguchwale realizuje projekt systemowy „Czas na 
aktywność w Gminie Boguchwała”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
a  jego wartość na lata 2013-2015 to kwota 619.715,90 zł. Projekt zakłada szereg działań, dzięki 
którym pomoc będzie udzielana 40 osobom, mieszkańcom Gminy Boguchwała.

choć dotyka jedną osobę, ma wpływ na 
całą rodzinę. Pojawiająca się u  osoby 
bezrobotnej frustracja, zniechęcenie, 
bezsilność, czy też brak motywacji do 
działania, przekłada się na funkcjono-
wanie całej rodziny – zarówno współ-
małżonka jak i  dzieci. U  najmłodszych 
może to się objawiać problemami wy-
chowawczymi, lekceważeniem nauki, 
a nawet sięganiem po różne używki. To 
z kolei może prowadzić do rozluźniania 
więzi, do dezintegracji rodziny. Z  da-
nych MOPS wynika, że bardzo często 
udzielana jest pomoc ze względu na 
bezradność w  sprawach opiekuńczo
-wychowawczych. Problem ten nasila 
się zwłaszcza w  rodzinach niepełnych 
jak i wielodzietnych.

Jak podkreślają specjaliści, często 
dużą przeszkodą w odnalezieniu się na 
rynku pracy jest brak wiary we własne 
możliwości, brak pewności siebie, nie-
odporność na stres. Problemy mogą 
narastać im dłużej nie można znaleźć 
pracy. Zwłaszcza, że pracodawcy szu-
kają osób o konkretnym, kierunkowym 
wykształceniu, lub oczekują, że poten-
cjalny pracownik będzie oprócz wy-
kształcenia miał także dodatkowe umie-
jętności lub uprawnienia jak np. prawo 
jazdy, uprawnienia kierowania wózkami 
widłowymi, znajomość obsługi kas fi-
skalnych, fakturowania itp.

Poprzez udział w Projekcie Uczest-
niczki i  Uczestnicy podwyższą swo-
je kwalifikacje zawodowe, podniosą 
kompetencje, a  równocześnie poznają 
umiejętności autoprezentacji, porusza-
nia się na rynku pracy, nauczą się od-
powiedniego prowadzenia rozmowy 
z potencjalnym pracodawcą, tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych. Istotne jest 
także, że dzięki terapii psychologicznej 
będą potrafili bardziej pozytywnie po-
dejść do siebie i  swoich możliwości na 
rynku pracy, znajdą sposób na integra-

cję rodziny, właściwe radzenie sobie 
z problemami wychowawczymi.

Pierwsza, 20-osobowa grupa 
Uczestników Projektu zakończyła cały 
cykl szkoleń i  staży w  lipcu 2014 roku. 
Kolejna, także 20-osobowa przystąpiła 
do Projektu będzie go kontynuować do 
30 czerwca 2015 roku. Wszyscy biorą 
udział w  aktywnym doradztwie zawo-
dowym, treningu kompetencji i  umie-
jętności społeczno-zawodowych, a tak-
że terapii psychologicznej. Otrzymują 
także wsparcie w formie zasiłków celo-
wych i  specjalnych zasiłków celowych. 
Siedem osób weźmie udział w  stażach 
zawodowych.

Każde z  prowadzonych zajęć było 
realizowane w  taki sposób, aby było 
jak najkorzystniejsze dla Uczestnika 
i  jego rodziny. Celem treningu kompe-
tencji było wyposażenie Uczestniczek 
i Uczestników Projektu w zestaw umie-
jętności życiowych umożliwiających 
powrót do życia społecznego, a w kon-
sekwencji powrót na rynek pracy i akty-
wizację zawodową. Szkolenie z zakresu 
aktywnego doradztwa zawodowego 
jak i  terapia psychologiczna odbywa-
ły się indywidualnie dla każdej z  osób 
uczestniczących w  Projekcie. Zajęcia 
prowadzone przez doradcę zawodo-
wego obejmowały tematykę, która po-
zwoliła na określenie predyspozycji za-
wodowych Uczestniczek i  Uczestników 
Projektu. Dla każdego przewidziano po 
3 godziny tego typu zajęć. Spotkania 
z psychologiem miały natomiast pomóc 
w  radzeniu sobie z  problemami, poka-
zać jak reagować na trudne sytuacje ży-
ciowe. Co bardzo istotne, terapia miała 
pozytywny wpływ nie tylko na Uczest-
ników Projektu, ale również na osoby 
z ich otoczenia.

Wszyscy Uczestnicy biorą także 
udział w  kursach zawodowych. Ich te-
matyka została wybrana pod kątem po-

Wszyscy Uczestnicy biorą udział w  kur-
sach zawodowych. Ich tematyka została 
wybrana pod kątem potrzeb lokalnego 
rynku pracy, a głównym założeniem było 
zaoferowanie takich dziedzin doskona-
lenia zawodowego, które zwiększą ich 
szanse na znalezienie zatrudnienia. Na 
zdjęciu spawacz metodą MAG
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trzeb lokalnego rynku pracy, a głównym 
założeniem było zaoferowanie takich 
dziedzin doskonalenia zawodowego, 
które zwiększą ich szanse na znalezie-
nie zatrudnienia. W  tej edycji Projektu 
zaplanowano sześć kursów:
-  pełna księgowość, 
-  profesjonalny przedstawiciel han-

dlowy z prawem jazdy kat. B,
-  nowoczesny sprzedawca ze zna-

jomością obsługi kas fiskalnych, 
obsługi terminala kart płatniczych, 
fakturowania,

-  nowoczesny pracownik hurtow-
ni i  magazynu ze znajomością 
użytkowych programów kompu-
terowych i  kasy fiskalnej, a  także 
z  uprawnieniami obsługi wózków 
podnośnikowych

-  opiekun osób starszych i niepełno-
sprawnych

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE PŁATNE
Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” jest realizowany w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziała-
nie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kilku uczestników zdecydowało się na 
kurs nowoczesnego pracownika hurtow-
ni i  magazynu z  uprawnieniami obsługi 
wózków podnośnikowych

-  spawacz metodą 
MAG.
Ponadto siedem 

osób rozpocznie w mar-
cu 2015 roku staże w za-
kładach pracy na tere-
nie gminy Boguchwała. 
Staże to jeden z bardzo 
istotnych instrumentów 
aktywnej integracji, bo 
w ten sposób wzrastają 
znacznie kompetencje 
zawodowe. Uczestnicy 
Projektu mogą znacznie 
podnieść swoje kwalifi-
kacje, zmienić na lepsze 
sposób postrzegania siebie i  swoich 
możliwości, a co za tym idzie, znacznie 
zwiększyć swoje szanse na rynku pracy 
i znaleźć ciekawe i satysfakcjonujące za-
trudnienie.

Celem w/w projektu było podjęcie 
działań profilaktycznych i edukacyjnych 
na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin 
zagrożonych zjawiskiem przemocy. 
Projekt realizowany przez OIK w  Gór-
nie zakładał różnorodne działania, któ-
re skierowane były do osób dorosłych, 
młodzieży oraz dzieci z terenu Powiatu 
Rzeszowskiego.

Działania przeznaczone dla osób 
dorosłych miały charakter edukacyjno
-informacyjny i były realizowane w po-
staci spotkań w ramach „Szkoleń dla ro-
dziców” oraz Grupy Wsparcia „Orchidea” 
działającej w  OIK w  Górnie, natomiast 

„PROFILAKTYKA i EDUKACJA = WIEDZA”
Po raz kolejny w walce z przemocą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Górnie zrealizowało projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – 
Edycja 2014, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski, 
pn. „Wiedzą walczymy z przemocą”.

działania skierowane do młodzieży po-
nadgimnazjalnej i  dzieci ze szkół pod-
stawowych miały charakter profilak-
tyczno-edukacyjny.

„Szkolenia dla rodziców” zostały 
poprowadzone przez psychoterapeutę 
i odbywały się w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w  Sokołowie Małopolskim na 
przełomie października i listopada 2014 
roku. W szkoleniach wzięło w udział 10 
osób zamieszkujących gminy z  tere-
nu Powiatu Rzeszowskiego, a  zajęcia 
zostały zrealizowane w ciągu 6 trzygo-
dzinnych spotkań. Podczas spotkań ro-
dzice uzyskali wsparcie w pokonywaniu 
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trudności w wypełnianiu swoich zadań 
oraz informacje jak wdrażać prawidło-
we metody wychowawcze w  stosunku 
do dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia 
miały charakter warsztatów indywidual-
nych i grupowych. 

Kolejnym działaniem zrealizowa-
nym w  ramach Programu Osłonowe-
go było wzbogacenie spotkań Grupy 
Wsparcia „Orchidea” poprzez poprowa-
dzenie zajęć grupy przez specjalistów 
z różnych dziedzin. Od września do listo-
pada 2014 roku w OIK w Górnie odbyły 
się 4 spotkania, w których wzięło udział 
11 kobiet zamieszkujących Powiat Rze-
szowski. Zajęcia zrealizowane zostały 
kolejno przez doradcę zawodowego, 
fizjoterapeutę, prawnika oraz wizażystę. 
Warsztaty poprowadzone przez specja-
listów wzmocniły w uczestniczkach po-
stawę przeciwstawianie się przemocy 
w  sposób aktywny, a  także stworzyły 
im szansę na poszerzenie perspektywy 
w zakresie rozwoju osobistego.

W  ramach Programu Osłonowego 
przeprowadzono także warsztaty pro-
filaktyczno-edukacyjne dla młodzieży 
ze szkół ponadgimnazjalnych. Warsz-
taty odbywały się od października do 
listopada 2014 roku w  trzech szkołach 
z terenu Powiatu Rzeszowskiego: w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Sokoło-
wie Młp., w  Zespole Szkół w  Tyczynie 
i  w  Zespole Szkół im. Św. Stanisława 
Kostki w  Kamieniu. Spotkania warsz-
tatowe zostały poprowadzone przez 
dwóch psychologów, a  uczestniczyło 
w  nich około 90 uczniów. Wszystkie 
spotkania z  młodzieżą były prowadzo-
ne w formie 6 dwugodzinnych spotkań 
w grupach około 15-osobowych. Celem 
warsztatów było kształtowanie u  mło-
dzieży umiejętności podejmowania od-
powiednich decyzji dotyczących wybo-

ru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny, 
przekazanie podstawowych informacji 
nt. zjawiska przemocy w rodzinie, a tak-
że obalenie mitów i stereotypów panu-
jących wśród młodzieży w tej kwestii. 

Na zakończenie zajęć profilaktycz-
no-edukacyjnych w  każdej ze szkół 
biorących udział w  projekcie, odbyły 
się spektakle teatralne na temat prze-
ciwdziałania agresji i  przemocy, które 
połączone były z  warsztatami. Spekta-
kle przygotował Teatr „Kurtyna” z  Kra-
kowa i obejrzało je w sumie około 300 
uczniów uczęszczających do w/w szkół.

Projekt „Wiedzą walczymy z  prze-
mocą” realizowany przez OIK w  Górnie 
zakładał również przeprowadzenie 
konkursu plastycznego pt. „Narysuj 
swoje prawa”, który skierowany był do 
uczniów klas od 1-3 szkół podstawo-
wych funkcjonujących na terenie gmin 
Powiatu Rzeszowskiego. W  konkursie 
wzięło udział 204 prace z 19 szkół z tere-
nu powiatu. Komisja, złożona z pracow-
ników OIK w  Górnie zapoznała się ze 
wszystkimi pracami, które wpłynęły na 
konkurs i wyróżniła 13 uczniów, którzy 
otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich pra-
ce zostały umieszczone w  kalendarzu 
na 2015 rok, zawierającym informacje 
dotyczące zagrożeń płynących z  prze-
mocy w  rodzinie, jej skutków oraz in-
stytucji udzielających pomocy ofiarom 
przemocy.

Swoistym podsumowaniem dzia-
łań projektu „Wiedzą walczymy z prze-
mocą” było spotkanie mikołajkowe, 
które odbyło się 20.12.2014 r. w  OIK 
w  Górnie, a  udział w  nim wzięli Wice-
starosta Rzeszowski - Pan Marek Si-
tarz, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Rzeszowie - Pani 
Agnieszka Gabrowska, uczestnicy 
„Szkoleń dla rodziców” i Panie uczest-

niczące w  spotkaniach Grupy Wspar-
cia „Orchidea” wraz z  dziećmi oraz 
zaproszone osoby korzystające z  po-
mocy OIK. Podczas spotkania odbyło 
się podsumowanie działań realizowa-
nych w  ramach projektu oraz uroczy-
ste wręczenie zaświadczeń o  uczest-
nictwie w „Szkoleniach dla rodziców” 
i w spotkaniach Grupy Wsparcia. W ko-
lejnej części spotkania miała miejsce 
wizyta „Św. Mikołaja”, który wręczył 
wszystkim zaproszonym dzieciom pre-
zenty. Następnie wszyscy goście zosta-
li zaproszeni na poczęstunek a  dzieci 
mogły w tym czasie odbyć przejażdżkę 
saniami „Św. Mikołaja”.

Wieloaspektowość zjawiska prze-
mocy, wymusza wielość oraz różno-
rodność podjętych działań, stąd też 
zadania realizowane w ramach projektu 
skierowane były do różnych grup od-
biorców i swoim zakresem objęły w su-
mie 11 gmin z terenu Powiatu Rzeszow-
skiego – gminę Sokołów Młp, Głogów 
Młp., Świlcza, Dynów Kamień, Tyczyn, 
Błażowa, Lubenia, Trzebownisko, Hyżne 
oraz Boguchwała. Realizacja projektu 
pozwoliła także na rozszerzenie oferty 
pomocowej Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w  Górnie oraz na realizację 
dodatkowych działań skierowanych do 
osób i rodzin zagrożonych lub dotknię-
tych zjawiskiem przemocy.

Liczący ponad 21 tys. mieszkańców Trościaniec położony jest 
w  północno-wschodniej części Ukrainy, w  obwodzie sumskim 
i od 2013 roku jest miastem partnerskim Boguchwały. W ramach 
solidarności z ukraińskim miastem, w niedzielne popołudnie (15 
lutego br.), odbył się koncert charytatywny oraz aukcja obrazów. 
Całkowity dochód został przeznaczony na rzecz ukraińskiego 
Funduszu Charytatywnego „Dobrota”.

Koncert pod znakiem solidarności 
z ukraińskim Trościańcem

Organizatorem koncertu „Solidar-
ni z  Ukrainą - Solidarni z Trościańcem”, 
który odbył się 15 lutego w Sali Wi-
dowiskowej Urzędu Miejskiego w Bo-
guchwale, było Stowarzyszenie Rewita-
lizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej 
i Działalności Charytatywnej przy Parafii 
św. Biskupa Stanisława w  Boguchwale. 
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W  spotkaniu wzięli udział przedstawi-
ciele władz samorządowych obu miast 
partnerskich, a  także licznie zaproszeni 
goście. Mer Trościańca Jurij Bowa, w in-
auguracyjnym przemówieniu przedsta-
wił sytuację wschodniej Ukrainy. Zebra-
nym gościom zaprezentowane zostały 
także zdjęcia oraz film ukazujący sytu-
ację mieszkańców żyjących w  obrębie 
działań wojennych.

W części artystycznej, swój repertu-
ar zaprezentowały wokalistki ukraińskie-
go zespołu „Róża” oraz polski śpiewak 
Marek Ravski. W ramach koncertu odby-
ła się również wystawa malarstwa oraz 
aukcja obrazów. Swoje dzieła przekazali 
artyści z całej Polski, m.in. Andrzej Sobie-

raj, Adam Romaniuk, Krzysztof Ludwin, 
Romuald Kołodziej, Krzysztof Grabczak, 
Roman Kalarus, Gabriela Cichowska. Nie 
zabrakło także obrazów pochodzących 
z Ukrainy, a licytację poprowadzili: prof. 
Romuald Kołodziej oraz prezes Podkar-
packiej „Zachęty” Jacek Nowak.

Na zakończenie, Mer Jurij Bowa 
wręczył pamiątkowe dyplomy osobom, 
które przyczyniły się do organizacji wy-
darzenia. Dochód z  licytacji prac oraz 
cegiełek sprzedanych podczas koncertu 
wyniósł ponad 13 tys. zł.

Fot. UM, Polskie Radio Rzeszów

Gminna Biblioteka Publiczna w Bo-
guchwale zaprasza do wirtualnej bi-
blioteki IBUK LIBRA. Do Państwa dys-
pozycji jest 1147 publikacji w  czytelni 
internetowej. Serwis IBUK LIBRA umoż-
liwia dostęp do elektronicznych publi-
kacji z  oferty Wydawnictwa Naukowe-
go PWN oraz innych wydawnictw. 

Korzystanie z książek możliwe jest 
na komputerach we wszystkich pla-
cówkach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Boguchwale oraz na komputerach 
domowych, tabletach i telefonach czy-
telników.

IBUK LIBRA pozwala nie tylko na 
czytanie książek, ale również dzięki apli-
kacji myIBUK, na zaawansowaną pracę 
z  e-książką. Aplikacja myIBUK umożli-
wia m.in.:

Bezpłatny dostęp do wirtualnej 
biblioteki IBUK LIBRA

-  robienie notatek w książce,
-  dodawanie zakładek,
-  zaznaczanie fragmentów tekstu,
-  tagowanie fragmentów i  zakreśla-

nie kolorami,
-  wyszukiwanie w  tekstach słów 

i fraz,
-  dostęp do wirtualnej półki z książ-

kami,
-  eksport notatek - prześlij / udo-

stępnij notatkę / zakładkę.
Co należy zrobić, by korzystać 

z wirtualnej biblioteki IBUK LIBRA na 
komputerze domowym:

1.  Wejść na stronę: 
 http://libra.ibuk.pl
2. Jednorazowo zarejestrować 

się w  serwisie IBUK LIBRA (zakładka 
„ZAREJESTRUJ SIĘ” w  prawym górnym 

http://libra.ibuk.pl
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rogu strony) wpisując:
-  swój adres e-mail
-  hasło (wymyślone przez siebie, 

składające się z co najmniej 6 zna-
ków)

- powtórzone hasło  i  zaakceptować 
regulamin. 
3. Zalogować się do serwisu IBUK 

LIBRA przy pomocy adresu e-mail i po-
danego hasła (zakładka „ZALOGUJ SIĘ” 
w prawym górnym rogu).

4. Wybrać zakładkę (w  prawym 
górnym rogu strony) „MOJE BIBLIO-
TEKI” - „DODAJ BIBLIOTEKĘ” i wpisać 

PIN (kod aktywacyjny) udostępniony 
przez bibliotekę.

Uwaga! PIN wydawany jest 
przez GBP w  Boguchwale i  aby go 
otrzymać należy:
-  wysłać e-mail na adres gbp.ane-

ta@wp.pl z  prośbą o  udostępnie-
nie PIN-u (przy zgłoszeniu prosimy 
podać swoje imię i  nazwisko oraz 
numer z  plastikowej karty biblio-
tecznej zaczynający się od 240… 
– wówczas e-mailem zwrotnym 
prześlemy PIN),

-  lub zwrócić się bezpośrednio do 
swojej biblioteki publicznej z proś-
bą o wydanie kodu,

-  kody aktywacyjne ważne są do lu-
tego 2016 r.
Korzystać z bazy wirtualnej biblio-

teki mogą jedynie osoby posiadające 
kartę biblioteczną Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Boguchwale.

Nie czekaj! 
Już dziś zapisz się do biblioteki 

i  zdobądź dostęp do wirtualnej biblio-
teki IBUK LIBRA!

Ewa Śliwa

 Kolejne wydawnictwo o parafii Boguchwała 

Działalność ks. Purzyckiego i ks. Przybyły
Rok 2015 jest rokiem jubileuszy w parafii Boguchwała. W jej ponad 550-letnej 
historii przypadają rocznice śmierci dwóch zasłużonych proboszczów 
ks. Władysława Purzyckiego i  ks. Józefa Przybyły. Ich dokonania zostaną 
opracowane i wydane w formie książki. 

28 marca 2015 przypada setna 
rocznica śmierci ks. Władysława Pu-
rzyckiego (1842–1915) urodzonego 
w  Dydni, proboszcza w  Boguchwale 
w latach 1883–1915. Następcą ks. W. Pu-
rzyckiego został 15 grudnia 1915 ks. Jó-
zef Przybyła (1880–1980) rodem z Tura-
szówki k. Krosna, proboszcz w tutejszej 
parafii do 1960 r. 17 stycznia 2015 mięła 
35 rocznica jego śmierci.

Na czerwiec 2015 r. zaplanowa-
no wydrukowanie książki pod tytułem 

„Działalność duszpasterska, gospo-
darcza i  społeczna proboszczów bo-
guchwalskich ks. Władysława Purzyckie-
go i ks. Józefa Przybyły w latach 1883–
1960”, autorstwa Rafała Białoruckiego 
i  Sławomira Wnęka. Autorzy są założy-
cielami Grupy Inicjatywnej Boguchwal-
skie Regionalia, której celem jest popu-
laryzacja wiedzy o naszym regionie.

Obecnie trwają prace redakcyjne 
nad książką. Zwracamy się do mieszkań-
ców Boguchwały oraz Lutoryża i  Mo-

gielnicy (dawnej parafii Boguchwała), 
o  przeglądnięcie archiwów rodzinnych 
i  udostępnienie zdjęć, które dotyczą 
wspomnianego tematu. Wszelkie infor-
macje prosimy przesyłać na adres ma-
ilowy: osoby.znane@o2.pl. 

Rafał Białorucki
Sławomir Wnęk

Na konkurs wpłynęło 651 wnio-
sków. Oceniła je 12-osobowa Komisja. 
Wśród zwycięzców znalazła się Gminna 
Biblioteka Publiczna w Boguchwale, po-
zyskując 6 tabletów dla użytkowników.
Komisja przyznała:
a)  od 3 do 6 tabletów 121 bibliote-

kom, które otrzymały od 80 do 97 
punktów (na 100 możliwych),

b)  3 tablety 112 bibliotekom, które 
otrzymały od 73 do 79,5 punktów 
(na 100 możliwych). 

Już niedługo w Twojej bibliotece w Bo-
guchwale będzie można korzystać 
z  Tabletów wygranych w  konkursie. 
Szczegółowe informacje o  projekcie 
niebawem. 
Dzięki tabletom biblioteki mogą:
•	 utworzyć dodatkowe punkty do-

stępu do Internetu,
•	 rozszerzyć i uatrakcyjnić swoją ofertę,
•	 pozyskać nowych użytkowników, 

w tym młodzież,
•	 w nowy sposób promować czytel-

nictwo,
•	 dzięki mobilności sprzętu rozwijać 

współpracę ze szkołami i innymi lo-
kalnymi instytucjami,

•	 wzmocnić swoją pozycję wobec 
władz.

Dzięki tabletom osoby przychodzące 
do bibliotek mogą:
•	 mieć bezpłatny dostęp do Internetu,
•	 nabywać nowe umiejętności dzięki 

aplikacjom edukacyjnym,
•	 tworzyć własne treści multime-

dialne i  dzielić się nimi z  innymi 
osobami,

•	 rozwijać swoje zainteresowania,
•	 kształcić zdolności manualne.

Aneta Świeca,
koordynator projektu

Biblioteka w Boguchwale laureatem 
konkursu „Tablety w Twojej 

bibliotece”

mailto:gbp.aneta@wp.pl
mailto:gbp.aneta@wp.pl
mailto:osoby.znane@o2.pl
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Jerzy Maślanka

W marcowe święto

Porzucajcie panie pranie, 
nasza liga ma zebranie, 
męskie sprawy na tapczanie 
toczą się.

Że to niby załatany, 
że to niby zakochany, 
nie pilnuje trzeciej zmiany, 
nie i nie.

Więc wynika wniosek taki, 
czas mu zabrać zaskórniaki, 
oraz jeszcze bardzo ważne, 
sprawy dwie.

Nie docenia Święta Matki,
8 Marca - tylko kwiatki, 
a gdzie szmatki, czekoladki, 
itd.

Kącik z wierszem

Uzyskacie, drogie panie, 
właśnie tutaj przez 
zebranie bezbolesne 
rozwiązanie swoich spraw.

Wieczór trzeba czekać z wałkiem, 
wypić koniak lub gorzałkę, 
a ponadto to smykałkę 
mieć do kaw.

A gdy on się zjawi z rana, 
wciąż pozując na sułtana, 
chcą intymne też rozmowy 
jeszcze wieść.

To nadchodzi chwila taka, 
żeby tego nieboraka wziąć, 
przywiązać do trzepaka, 
w dziób mu dać, albo kopniaka.

PS
No i cześć!

Kultura / Sport

Mistrz Polski w  Judo oraz członek 
szerokiej kadry olimpijskiej na Rio 2016 
wygrał pierwszą walkę z  reprezentan-
tem Włoch Diego Cressi, jednak w  dru-

Kibicujemy Michałowi Bartusikowi

giej uległ późniejszemu brązowemu 
medaliście, Japończykowi Tomofumi Ta-
kajo. Ostatecznie wywalczył 4 punkty do 
rankingu olimpijskiego. Obecnie Michał 
przygotowuje się zawodów Pucharu 
Świata, który odbędzie się w Warszawie. 

Michał Bartusik w 2013 roku zdobył 
złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów 
oraz z powodzeniem rywalizował w Pu-
charze Świata. W  2012 roku wywalczył 
Mistrzostwo Polski Juniorów. W  ubie-
głym roku wywalczył pierwsze miej-
sce w  Mistrzostwach Polski Młodzieży 
w Judo oraz trzecie miejsce w drużynie. 
Najważniejszym wydarzeniem było jed-
nak zajęcie 5. miejsca podczas rozgry-
wanego w  Madrycie Otwartego Pucha-
ru Europy. Dzięki temu zdobył pierwsze 
punkty w  rankingu eliminacyjnym do 
Igrzysk Olimpijskich w  Rio de Janeiro 
2016. Jest pierwszym judoką w  historii 
Podkarpacia walczącym o  udział w  tej 
najważniejszej imprezie na świecie. Swo-
ją pasją próbuje „zarazić” także miesz-

kańców naszej gminy. Treningi z  mło-
dymi adeptami tej dyscypliny sporto-
wej obywają się w  Szkole Podstawowej 
w Boguchwale.

UM

Pochodzący z Niechobrza judoka Michał Bartusik, w dniach 14-15 lutego, walczył w zawodach 
Pucharu Europy w Rzymie w kategorii 66 kg. 



Lokalna Grupa Działania  
„Trygon – Rozwój i Innowacja”

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 
to partnerstwo trójsektorowe łączą-
ce podmioty z  sektorów publicznego, 
społecznego i gospodarczego. Powsta-
ło w  2008 roku na bazie Programu Le-
ader. Obszar Stowarzyszenia obejmuje 
terytorium Gmin: Boguchwała, Lube-
nia i  Świlcza o  powierzchni 25.598 ha. 
W  mieście Boguchwała i  22 wioskach 
zamieszkuje 42.155 mieszkańców.(stan 
na dzień 31.12.2013). LGD skupia 75 
aktywnych członków, są to podmioty 
gospodarcze, samorządy i  ich jednost-
ki organizacyjne oraz stowarzyszenia. 
Misją przewodnią LGD jest podej-
mowanie, wspieranie i  finansowanie 
działań na rzecz lokalnego rozwoju 
społeczno - gospodarczego, budowa-
nie kapitału społecznego poprzez ak-
tywizację mieszkańców, poszukiwanie 
środków oraz finansowanie realizacji 
ich projektów, poprawa zarządzania 

na piśmie deklarację takiego działania 
i  złoży deklarację członkowską oraz 
osoba prawna, jeżeli przedstawi uchwa-
łę uprawnionego organu zawierającą: 
deklarację przystąpienia do stowarzy-
szenia, wolę działania na rzecz rozwoju 
obszaru objętego Strategią, wskaza-
nie osoby fizycznej reprezentującej ją 
w stowarzyszeniu.

Do grup docelowych należą: gmi-
ny, instytucje kultury, kościoły, organi-
zacje pozarządowe, bezrobotni, osoby 
fizyczne, rolnicy i  leśnicy, którzy po 
ogłoszeniu konkursu o naborze składa-
li wnioski o  przyznanie pomocy w  od-
powiedzi na konkretny nabór. Projekty 
dofinansowano w  ramach ww. działań 
jeżeli wpisywały się w jeden cel ogólny, 
tym samym w  jeden cel szczegółowy 
oraz wynikające z niego przedsięwzięcie 
zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W okresie programowania na lata 
2007-2013 ogłoszono: 

m.in.: „Ziemniaczane harce”, targach 
LGD, Targi Lokalnych Przedsiębiorców, 
oraz konkursach bożonarodzeniowych. 
LGD była organizatorem 3 edycji Tur-
nieju Gmin, 9 spotkań aktywizacyjnych 
oraz 3 spotkań promujących polską pre-
zydencję w Unii Europejskiej. 

W wydarzeniach o charakterze pro-
mocyjnym wzięło udział 44  703 osoby, 
natomiast z  39 szkoleń skorzystało 923 
osoby. W  2012 roku LGD realizowała 
projekt pn. „Krok w stronę lepszego ju-
tra – aktywizacja zawodowa i społeczna 
mieszkańców gmin Boguchwała, Lube-
nia i Świlcza”. W Projekcie wzięło udział 
48 osób, które uczestniczyły w  warsz-
tatach szkoleniowych oraz wyjazdach 
aktywizacyjnych. Zwieńczeniem dzia-
łania LGD był projekt współpracy re-
alizowany w  2013 r. przy współpracy 
z  partnerem LGD Dolina Sanu. W  ra-
mach czego odbyła się IV edycja turnie-
ju gmin pn„ W tradycji zaklęte w smaku 

lokalnymi zasobami gospodarczymi 
i kulturowymi, ich waloryzacja poprzez 
włączanie partnerów społecznych i go-
spodarczych w  procesy planowania 
i  wdrażania projektów. Stowarzyszenie 
jest otwarte i  zainteresowane pozyski-
waniem nowych członków. Wymaga-
nia wobec kandydatów są niewielkie. 
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia 
może być osoba fizyczna –po uzyska-
niu rekomendacji, co najmniej dwóch 
członków stowarzyszenia, jeżeli: speł-
nia warunki określone w  ustawie Pra-
wo o Stowarzyszeniach, działa na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi 

–  6 naborów na działanie „Od-
nowa i rozwój wsi” na kwotę 
5 971 000,00zł. wykorzystano 
5 930 020,00 zł;

–  6 naborów na działanie „Tworzenia 
i  rozwoju mikroprzedsiębiorstw” 
na kwotę 801 000,00 zł , wykorzy-
stano 774 303,00 zł. w wyniku cze-
go powstało 7 miejsc pracy.

–  10 naborów na działanie „Małe 
projekty” na kwotę 1 484 692,00 
zł., wykorzystano 1 432 802,78. 
W latach 2007-2013 Stowarzyszenia 

wzięło udział w 23 imprezach charakte-
rystycznych dla środowiska lokalnego 

zachowane” w  Niechobrzu, Zorganizo-
wano również VII Kermesz Karpackich 
Smaków w  Mrzygłodzie oraz spotkania 
studyjne pt. „Skarby lokalnego dziedzic-
twa” w  Nosówce, Lubeni, Boguchwale 
i Trzcianie. Wydano album pt.„ Przenika-
nie kultur” oraz foto-książkę pt. „Skarby 
lokalnego dziedzictwa”. Wartość projek-
tu wyniosła 194 024,00 zł, w tym wartość 
projektu po stronie LGD ”Trygon- Roz-
wój i Innowacja” to 137 586,90 zł. 

Zapraszamy i zachęcamy do śle-
dzenia naszej strony internetowej: 
www.lgd-trygon.pl. 

Dom Ludowy w Racławówce Dom Ludowy w Lutoryżu



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:  
pon. – pt. w godz. 
od 7.30 do 14.30  
www.bsniechobrz.pl 

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

Już dziś skorzystaj  
z promocyjnych warunków kredytowych

ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

KREDYT ZIMOWY
Stałe oprocentowanie – 5% w skali roku
Kwota kredytu od 1.000 zł do 20.000 zł

Okres kredytowania do 12 miesięcy
Szybka decyzja – minimum formalności – kredyt na dowolny cel

Reprezentatywny przykład (na dzień 16.12.2014 r.) dla posiadaczy rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu: RRSO wynosi 13,51% dla całkowitej 
kwoty kredytu 5.000,00 zł na cele konsumpcyjne, spłacanego w 12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 434,23 zł (najwyższa rata), przy prowizji za 
udzielenie kredytu 200,00 zł i opłacie przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 5,0% w stosunku rocznym 
(oprocentowanie stałe). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 5335,00 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, odsetki 135.52 zł. (promocja trwa 
do 31.03.2015 r.) 

Szanowni Państwo, 

Z dużą satysfakcją informujemy, iż w dniu 15 października 
2014 r. uruchomiona została nowa placówka Banku w miejsco-
wości Kielanówka (na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „Geode-
ci” - Kielanówka 35, budynek F). 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

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

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

Ekspozytura w Zgłobniu 
36-046 Zgłobień  
tel. (17) 87-16-097 
Obsługa klientów: poniedziałek, 
środa i czwartek od 8.00 do 17.00; 
wt. i pt. w godz. od 8.00 do 15.30; 

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

Ekspozytura w Rzeszowie 
(Zwięczycy) 
35-083 Rzeszów 
ul. Beskidzka 76a 
tel.(17) 87-13-230 
Obsługa klientów: 
pon. - pt. w godz. od 9.00 – 16.30
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