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Stanisław Maciej urodził się 7 maja 1938 roku w No-
sówce. Na stałe zamieszkał w miejscowości Racła-
wówka. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 roku w WSK
Rzeszów gdzie pracował do 1959 roku. Od maja 1959
roku do września 1959 roku odbywał szkolenie w szkole
Wojsk Lotniczych w Zamościu. Służbę Wojskową odby-
wał w Krakowie w II Pułku Lotnictwa „Balice” jako technik
samolotu.

Po odbyciu służby wojskowej w 1961 roku ponownie
powrócił do pracy w WSK Rzeszów. W 1964 roku roz-
począł pracę w Zakładzie Porcelany ZAPEL SA w Bogu-
chwale, gdzie przepracował 40 lat. Pracę w samorzą-
dzie rozpoczął jako Radny Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, później jako radny gminy.

W 2013 roku w miesiącu czerwcu minęło 49 lat jego
pracy na rzecz lokalnej społeczności. Był jednym z nie-
licznych w Polsce radnych o tak długim stażu radnego
i samorządowca. Inicjował procesy i zjawiska gospodar-
cze w różnych przekrojach czasowych.

Wielki przyjaciel i orędownik wielu organizacji spo-
łecznych działających na terenie gminy znany, jako
rzecznik interesów gminnej ligi piłkarskiej. Jego dzia-
łania owocowały i owocują do dziś szybkim rozwojem
miejscowości Racławówka i gminy Boguchwała.

Jako reprezentant
miejscowości Racławów-
ka przyczynił się do roz-
budowy szkoły, przebu-
dowy dróg, budowy kana-
lizacji, powstania parkin-
gu przy szkole, budowy
budynku wielofunkcyj-
nego (Remizy OSP), oświetleń przy drogach gminnych
i powiatowych w tym przy cmentarzu w Zabierzowie.
Ponadto był członkiem wielu komitetów społecznych
prowadzących różne prace na rzecz miejscowości.
O jego zaangażowaniu i uznaniu społecznym świadczy
fakt, że w wyborach otrzymywał mandat zaufania przez
49 lat. Został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla
Gminy Boguchwała”.

Zasłużony dla
Województwa, Zasłużony dla ZAPELBoguchwała.

Złotą odznaką LZS, Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Złoty medal
za zasługi dla Pożarnictwa, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal za zasługi Ruchu Ludowego
im. Wincentego Witosa.

Otrzymał wyróżnienia i odznaki:

Wyróżniony:

UM

Pożegnaliśmy radnego

Stanisława Macieja
13 sierpnia 2013 roku zmarł Stanisław Maciej, mieszka-
niec Racławówki, radny Rady Miejskiej w Boguchwale.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

długoletniego Radnego Rady Miejskiej w Boguchwale,
Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała,

działacza samorządowego,
człowieka otwartego i życzliwego

Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia składają

Burmistrz Boguchwały i pracownicy
Urzędu Miejskiego w Boguchwale

Stanisława Macieja

Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego Kolegi,

działacza samorządowego i społecznika

Radnego Rady Miejskiej w Boguchwale

Najszczersze kondolencje, pełne głębokiego współczucia
Rodzinie i bliskim zmarłego

składają
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Boguchwale

ŚP.
Stanisława Macieja

Wyrazy współczucia
Rodzinie i bliskim zmarłego

Radnego Rady Miejskiej w Boguchwale,
składają

Dyrektor i Pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Stanisława Macieja

Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny

składają dyrektorzy,
pracownicy oraz uczniowie

ze szkół działających na terenie
Gminy Boguchwała

ŚP. Stanisława Macieja

Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy
pogodzić się z tym, co przynosi los

Wyrazy głębokiego
współczucia dla Rodziny

składają
dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury

ŚP. Stanisława Macieja

Rozłąka jest naszym losem
Spotkanie naszą nadzieją
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Zespół redakcyjny: Ewa Śliwa, Aneta Świeca, Aneta Sołtys, Justyna Paszkiewicz,
Agata Surówka

Informacje do zakładki „Wiadomości samorządowe” przygotowują
pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguchwale

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

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

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

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

Spis treœci

Gdzie można otrzymać bezpłatnie
„Wiadomości Boguchwalskie”

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

BOGUCHWAŁA:
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS)
3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” (ul. Spor-

towa)
6. Sklep wielobranżowy M. Gubernat

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

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

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

ZARZECZE
1. Sklep p. Pasternak
2. Sklep nr 28 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)

5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury

ZGŁOBIEŃ
1. Sklep „Mini-Max”
2. Sklep nr 11 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

NOSÓWKA
1. Sklep Słoneczko koło LOK-u
2. Lokalny Ośrodek Kultury

RACŁAWÓWKA
1. Sklep p. Maciej
2. Sklep nr 6 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury
4. Sklep p. Dominika Książek

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

WOLA ZGŁOBIEŃSKA
1. Sklep p. Worosz
2. Sklep nr 24 (GS)
3. Lokalny Ośrodek Kultury

RZESZÓW
1. Sklep nr 29 (ul. Świętokrzyska 1)

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogu-
chwale oraz wszystkie jej filie na tere-
nie Gminy Boguchwała

Z³ó¿ ZAP-3.
Niech twoje pieni¹dze

wróc¹ tam gdzie mieszkasz

Szanowni Mieszkańcy!
Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamiesz-

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

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

Zachęcamy Państwa do podjęcia właściwych decyzji
w myśl zasady: MIESZKAM – DBAM O ROZWÓJ – WYPEŁ-
NIAM ZAP-3.
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Czas na aktywność!
Projekt systemowy „Czas na aktywność Gminie Boguchwała” otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w wysokości 619.715,90 zł na lata 2013-2015. Realizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Projekt zakłada szereg działań, dzięki którym pomoc będzie udzielana 40 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
W ramach Projektu realizowane będą między innymi szkolenia dokształcające, kursy zawodowe, i zajęcia szkolne, a także

staże zawodowe w zakładach pracy na terenie Gminy Boguchwała.
Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Wiadomoœci samorz¹dowe

W wyniku przeprowadzonych negocjacji gmina Boguchwa-
ła weszła w posiadanie 14 działek o łącznej powierzchni
3,5 hektara.

Nieodpłatnie PKP przekazała gminie Boguchwała prawo
wieczystego użytkowania 6 działek o wartości 525 000 zł. Są
to m.in. działki leżące wzdłuż rampy kolejowej od stacji kole-
jowej w kierunku stadionu sportowego, działki przy ulicy
Bocznej Technicznej i Partyzantów na odcinkach leżących przy
torowisku. Pozostałych siedem, znajdujących się w sąsiedz-
twie linii kolejowej, gmina nabyła odpłatnie za 62 000 zł.
Porozumienie objęło również nieodpłatne przekazanie na
rzecz gminy Boguchwała budynku dworcowego o powierzch-
ni użytkowej 507 m2 wraz z 33 arową działką o łącznej warto-
ści 810 tysięcy.

Historyczna umowa z PKP
Sukcesem zakoñczy³y siê kilkuletnie starania w³adz gminy Boguchwa³a o przejêcie
dzia³ek nale¿¹cych do Polskich Kolei Pañstwowych le¿¹cych w Boguchwale, wzd³u¿
linii kolejowej przebiegaj¹cej przez miasto.

Zabytkowy dworzec kolejowy powstał w 1890 roku na tzw.
trasie wiedeńskiej, kiedy to przez teren gminy Boguchwała
poprowadzono linię kolejową Rzeszów-Jasło. Objęty czę-
ściową ochroną konserwatorską, jest jednym z ostatnich za-
chowanych w dobrym stanie budynków stacyjnych na Pod-
karpaciu z tego okresu. Obecnie w nieczynnym budynku dwor-
ca znajdują się trzy lokale mieszkaniowe. Zgodnie z umową
zawartą z PKP budynek dworca samorząd ma obowiązek prze-
znaczyć m.in. na cele związane z wykonywaniem zadań wła-
snych w dziedzinie transportu.

Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra Klimczaka: Szczegól-
nie ważne dla samorządu były te działki na których powstały
drogi i ciągi pieszo-jezdne, często będące jedyną drogą do-
jazdową do wielu domostw i stanowiące ważną część układu

komunikacyjnego miasta. Uzyskanie
prawa wieczystego użytkowania tych
działek daje podstawę do moderni-
zacji i przebudowy tych dróg oraz
możliwość aplikowania na ten cel
o środki pomocowe z programów
unijnych i krajowych. W przyszłości
będzie również możliwość wykorzy-
stania tych nieruchomości na dodat-
kowe przystanki kolejowe na terenie
Boguchwały wraz z towarzyszącą im
infrastrukturom np. pod drogi dojaz-
dowe, czy miejsca parkingowe.
Trwająca modernizacja linii kolejowej
Rzeszów-Jasło i zakup nowych szy-
nobusów obsługujących tę trasę
przez samorząd województwa pod-
karpackiego oraz plany uruchomie-
nia kolejki podmiejskiej, pozwolą na
to, że zabytkowy dworzec kolejowy
w Boguchwale na nowo będzie po-
trzebny dla podróżnych.

UM
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Wiadomoœci samorz¹dowe

18 lipca 2013 roku w sali widowiskowej
Urzêdu Miejskiego w Boguchwale odby-
³a siê XLI Sesja Rady Miejskiej w Bogu-

chwale.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na 2013 rok (dokonane zmiany

dotyczą zwiększenia dochodów gminy oraz zwiększenia wy-
datków budżetu na 2013 rok. Do najważniejszych wydatków
zalicza się m.in. remonty i odbudowa rowów melioracyjnych;
remonty dróg; projekt budowy oświetlenia ulicznego, sieci
teletechnicznej oraz trzech przepustów w Lutoryżu i Zarzeczu;
opracowania geodezyjne; przeciwdziałanie alkoholizmowi;
przebudowa drogi na osiedlu „Koreja” w Boguchwale; budo-
wa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny Wisło-
czysko – projekt),

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej (zmiany dotyczą
m.in. wprowadzenia przedsięwzięć pn. „Zaspokajanie potrzeb
społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa po-
ziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika
w Kielanówce” oraz „Budowa przyłącza kanalizacji deszczo-
wej dla budynku Domu Ludowego w Racławówce”),

- emisji obligacji,
- udzielenia pożyczki dla LOK „Razem” w Niechobrzu oraz

dla LOK „Wspólnota” w Zgłobniu (ośrodki zwróciły się z prośbą
o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na finansowanie
działania w ramach projektu „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”),

- udzielenia pożyczki dla MCK w Boguchwale (wniosek
zakładał udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na finanso-
wanie zadania realizowanego w ramach Rozwoju Obszarów
Wiejskich pn. „Święto chleba – edycja 2013”),

- udzielenia pożyczki dla GOKOM sp. z o. o. (pożyczka
udzielana na sfinansowanie podatku Vat w związku z reali-
zacją II etapu projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ujęcia
wody w Lutoryżu i Niechobrzu oraz budowa urządzeń i sieci
wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała” w ramach dzia-
łania „Infrastruktura ochrony środowiska”),

- podwyższenia kapitału zakładowego GOKOM sp. z o.o.
oraz TBS sp. z o. o.,

- nabycia nieruchomości położonych w Niechobrzu i w Ra-
cławówce,

- zmiany uchwały Nr XXIII/258/2012 z dnia 31 maja 2012
w sprawie prowadzących żłobki na terenie Gminy Bogu-
chwała,

- regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

- przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących
przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (w trosce
o stan środowiska Gminy Boguchwała oraz w celu zachęce-
nia właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do podej-
mowania działań mających na celu poprawę jakości usług
w zakresie gospodarki odpadami Rada Miejska uchwaliła po-
moc na zasadach udzielenia dotacji do przedsięwzięć zwią-
zanych z gospodarką odpadami, w szczególności: budowę
lub modernizację obiektów komunalnych, zakup i montaż in-

stalacji oraz urządzeń związanych z gospodarowaniem odpa-
dami i ich utylizacją),

- określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów oraz wysokości cen za te usługi (po przeprowadzeniu
przez gminę odpowiednich analiz ekonomiczno-organizacyj-
nych zaistnieje możliwość korzystania z dodatkowych usług
świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
m. in. zwiększenie opróżnianego pojemnika na odpady zmie-
szane odpowiednio z 60 litrów do 120, z 120 litrów na 240;
sprzedaż dodatkowego worka na odpady zmieszane o po-
jemności 60 litrów oraz jego odbiór od właściciela).

Do porządku obrad wprowadzono także następujące
uchwały:

- w sprawie zawarcia z Gminą Miasto Rzeszów porozumie-
nia w sprawie remontu oraz eksploatacji kładki dla pieszych
zlokalizowanej nad rzeką Wisłok, łączącej Boguchwałę i Rze-
szów (Gmina Boguchwała podejmuje wspólne wykonanie
działania. Stan techniczny kładki wykazany w ekspertyzie
wymaga robót remontowych. Z uwagi na jej lokalizację na
granicy Gminy Boguchwała i Miasta Rzeszów, nakłady z tym
związane poniosą wymienione samorządy na zasadach okre-
ślonych w porozumieniu).

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rzeszowskiego (Rada Miejska postanowiła udzielić pomocy
finansowej w 2013r. dla Powiatu w formie dotacji celowej na
realizację zadania pn. „Opracowanie projektu chodnika oraz
jego wykonanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
1388 R w Nosówce” oraz dotacji celowej na wykonanie zada-
nia pn. „Opracowanie projektu chodnika w ramach przebu-
dowy drogi powiatowej nr 1407 R w Mogielnicy”)

Obrady sesji zakończono ustaleniem planu pracy Komisji
i Rady na II półrocze 2013 roku.

14 sierpnia 2013 roku, pomimo trwaj¹-
cych wakacji, odby³a siê XLII Sesja Rady

Miejskiej w Boguchwale z nastêpuj¹cym
porz¹dkiem obrad:

1. Zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3. Zawarcia porozumienia o współpracy z Politechniką

Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza na rzecz rozwoju
oświaty na terenie gminy,

4. Nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasta
Rzeszów mienia komunalnego,

5. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych
w Zgłobniu,

6. Przyjęcia darowizny,
7. Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogu-
chwała,

8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania w miejscowości Kielanówka.

Opracowała: Agata Surówka

Relacja z Sesji Rady Miejskiej
w Boguchwale
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„Krok milowy” w rozwoju
infrastruktury wodociągowej

Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z realizacj¹ du¿ego projektu rozbudowy i moderniza-
cji infrastruktury wodoci¹gowej na terenie naszej gminy. Projekt realizowa³a spó³ka

gminna GOKOM, a wykonawc¹ robót by³a wy³oniona w przetargu firma In¿ynieria
Rzeszów S.A.

Rozpoczęte pod koniec czerwca ub.
roku inwestycje polegały na:

I. modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody (SUW) w Lutoryżu, dzięki czemu
zwiększono wydajność tego ujęcia
z 60m3/h do 120m3/h,

II. budowie zbiorni-
ka o pojemności 1000
m3 położonego na te-
renie SUW Lutoryż

III. budowie zbiorni-
ka o pojemności 500
m3 położonego przy
SUW Niechobrz

IV. przebudowie
pompowni sieciowych,
tj.:
• wymiana pompowni
wody zlokalizowanej
w kręgach betono-
wych na kontenerową
pompownie wody
wraz z montażem
agregatu prądotwór-
czego w Mogielnicy
• wymiana zestawu pompowego na
nowy wraz z montażem agregatu prądo-
twórczego w pompowni położonej na
terenie Szkoły Podstawowej w Mogiel-
nicy
• wymiana zestawu pompowego na
nowy z montażem agregatu prądotwór-
czego w pompowni Księży Las w Racła-
wówce

V. budowie i modernizacji sieci wo-
dociągowych, tj.:
• rurociąg wody fi 110 dł. 981 m łączący
sieć wodociągową w m. Racławówka
(nad Zabierzanką) do zbiornika Racła-
wówka Księży Las,
• rurociąg wody fi 110 dł.550 m łączący
sieć w m. Niechobrz Radzielówka z sie-
cią Racławówka nad Zabierzanką (przy
granicy),
• rurociąg wody fi 110 dł.1050 m łączą-
cy sieć w m. Niechobrz Radzielówka
z siecią Nosówka Przymiarki,

• rurociąg wody fi 160 dł. 2669 m łączą-
cy sieć wodociągową w m. Boguchwała
od osiedla Koreja z siecią wodociągową
w m. Niechobrz,
• rurociąg wody fi 160 dł. 721 m łączący

sieć wodociągową w m. Mogielnica
z siecią wodociągową w m. Boguchwa-
ła do ul. Partyzantów,
• rurociąg wody fi 110 dł.152 m łączący
sieć wodociągową na granicy Bogu-

chwały i Mogielnicy w kierunku ul. Po-
lnej w Boguchwale przy potoku Mogiel-
nickim,

• wodociąg fi 315 dł. 1715 m łączący
SUW Lutoryż z m. Boguchwała-Wisłoczy-
sko,
• wodociąg fi 225 i 110 na fi 315 dł. 1218 m
łączący SUW Lutoryż z m. Boguchwała-

Wisłoczysko – modernizacja.
Wartość zrealizowanego pro-

jektu to ponad 8 mln zł. Jego
realizacja była możliwa dzięki
pozyskaniu przez władze spółki
GOKOM środków pomocowych
z UE, pochodzących z Regional-
nego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 w wysokości
70% wartości tej inwestycji. Wkład
własny w wysokości 3,55 mln zł
zabezpieczony został przez spół-
kę GOKOM we współpracy z sa-
morządem gminnym.

Jak wyjaśnia Waldemar
Mach, członek zarządu spółki
GOKOM: poprzez realizację tego
projektu istnieje możliwość wpro-

wadzania do sieci większej ilości wody.
Zamontowanie na SUW w Lutoryżu, zbior-
nikach i pompowniach wody agregatów
prądotwórczych, zwiększyło niezawod-
ność dostawy wody do odbiorców, eli-

minując przerwy związane
z brakiem energii elektrycznej.
Ponadto poprzez budowę od-
cinków sieci wodociągowej
połączono działające dotych-
czas oddzielne sieci w jedną
zintegrowaną całość, tworząc
bezpieczny system.

Zdaniem zastępcy burmi-
strza Piotra Klimczaka: realiza-
cja tego projektu daje miesz-
kańcom gminy poczucie bez-
pieczeństwa, jeśli chodzi o ja-
kość dostarczanej wody i pew-
ność dostaw. Stwarza również

warunki do dalszego rozwoju budownic-
twa w naszej gminie.

UM
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Trwa realizacja

najwiêkszej inwestycji

drogowej w gminie

Trwają prace przy przebudowie drogi powia-
towej nr 1391R Iwierzyce-Zgłobień-Przybyszów-
ka-Rzeszów wraz z budową chodnika. Będzie to
największa inwestycja drogowa w bieżącym roku
w gminie. Wartość tej inwestycji to 4,8 mln zł.

Z budżetu gminy Boguchwała na tę inwesty-
cję przeznaczono 1,2 mln zł. Tyle samo środków
zaangażuje powiat rzeszowski. Pozostałe 2,4 mln
zł pochodzi z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych.

Zgodnie z założonym projektem droga prze-
budowana zostanie na odcinku 7,2 km. Wyko-
nawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o.

UM

Trwaj¹ prace na stadionie w Mogielnicy

Trwają prace przy budowie nowego obiektu na stadionie w Mogielnicy.
Powstający budynek wielofunkcyjny pełnił będzie nie tylko funkcję zaple-
cza sportowego, ale także kulturalnego. Parter zajmą szatnie dla sportow-
ców, pomieszczenia sanitarne, magazyn oraz pomieszczenia techniczne.
Piętro zostanie przeznaczone na cele użytkowe dla mieszkańców. Po-
wierzchnia zabudowy wyniesie ponad 280 m2. Przy dwukondygnacyjnym
budynku przewiduje się również budowę chodnika, miejsc postojowych
oraz trybun.

W ramach inwestycji planowane jest wyposażenie budynku w instala-
cję odzysku wody deszczowej. Innowacyjny system odprowadzać będzie
wodę deszczową z dachu do zbiornika magazynowego. Po oczyszczeniu
jej z grubszych zanieczyszczeń, będzie tłoczona do punktów poboru – to-
alet oraz wykorzystywana do podlewania boiskowego trawnika. W przy-
padku niskiego poziomu lub braku wody deszczowej w zbiorniku, woda
doprowadzana będzie z sieci wodociągowej. Instalacja zracjonalizuje wy-
korzystanie wody pitnej, zmniejszając jej użycie. Ograniczenie zużycia wody
pitnej w obecnych czasach staje się koniecznością ze względu na stale
rosnące ceny oraz degradację wód powierzchniowych i podziemnych.

W kolejnym etapie inwestycji przewiduje się przebudowę boisk oraz
wykonanie drugiego parkingu. Pracami budowlanymi zajmuje się firma ZRB
KOREM Kazimierz Koc Sp.j. Zakończenie inwestycji planuje się na lipiec
przyszłego roku. Całkowity koszt wyniesie ponad 1 mln zł.

UM

W Boguchwale zakończyły się prace nad in-
stalacją oświetlenia. 30 nowych słupów pojawiło
się na ul. Kopernika, al. Syski oraz terenie przy
cmentarzu.

Koszt montażu to ponad 147 tys. zł, a nowe
oświetlenie pozwoli uzyskać nawet 50% oszczęd-
ności w zużyciu energii elektrycznej.

UM

Nowe
oświetlenie

w Boguchwale
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Boguchwała będzie miała budżet obywatelski
Dlaczego bud¿et obywatelski?

Wprowadzenia budżetu obywatel-
skiego lub inaczej partycypacyjnego na
terenie miasta Boguchwała należy rozu-
mieć jako formę konsultacji społecznych
w sprawie przeznaczenia części wydat-
ków z ogólnego budżetu gminy Bogu-
chwała na wskazane przez mieszkańców
propozycje zadań o charakterze lokal-
nym, które mieszczą się w kompetencji
gminy. Wprowadzanie budżetu obywatel-
skiego oparte jest na dialogu mieszkań-
ców z władzami miasta. Dzięki tej inicja-
tywie boguchwalanie mają możliwość
aktywnego uczestnictwa w rozwoju mia-
sta i kształtowaniu przestrzeni miejskiej.
To społeczność lokalna zadecyduje
o przeznaczeniu części budżetu miasta
na projekty zgłoszone przez samych
mieszkańców. Chodzi o włączenie oby-
wateli do współrządzenia i współdecydo-
wania o strategii miasta – w jakim kierun-
ku nasze miasto ma się rozwijać, na ja-
kie akcenty powinno postawić, czy to ma
być remont ulicy, czy może budowa ście-
żek rowerowych albo placów zabaw.

Na terenach wiejskich wybór zadań
do realizacji w sołectwie odbywa się za
pośrednictwem rad sołeckich i zebrań
wiejskich w ramach środków przewidzia-
nych w budżecie gminy na tzw. fundu-
szu sołeckim. Zasady wyliczania i wydat-
kowania środków z funduszu sołeckiego
reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim.Taki sposób decy-
dowania i wydawania środków sprawdza
się w praktyce w naszych sołectwach,
zwłaszcza, że wiele zadań jest w nich re-
alizowanych przy dużym zaangażowaniu
i własnej pracy mieszkańców.

Po odzyskaniu praw miejskich przez
Boguchwałę, miasto nie mogło korzystać
z funduszu sołeckiego jednak przez
wszystkie lata miało w budżecie gminy
zabezpieczoną kwotę adekwatną do
kwoty jaką otrzymywały wszystkie inne
miejscowości w gminie wyliczoną na
podstawie liczby mieszkańców według
tej samej stawki na mieszkańca. O po-
dziale tych środków w Boguchwale de-
cydowało zebranie mieszkańców. Proble-
mem w tym przypadku okazuje się niska
frekwencja osób biorących udział w ze-
braniach, najczęściej około jednego pro-
centa mieszkańców miasta. Stąd pomysł
na uspołecznienia prac nad budżetem
dla miasta Boguchwała poprzez danie
mieszkańcom możliwości zgłaszania za-
dań i możliwości bezpośredniego decy-
dowania na etapie ich wyboru również
za pomocą poczty elektronicznej.

Zakładana pula na realizację zadań
inwestycyjnych i rozwojowych wybra-

nych w ramach budżetu obywatelskiego
miasta Boguchwała na 2014 r. w budże-
cie wyniesie 139 323 zł i jest wyliczona
identycznie jak wielkość funduszu sołec-
kiego na poszczególne sołectwo.

Zasady zgłaszania zadań i procedu-
ry ich wyboru reguluje Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Boguchwała na 2014 rok
stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządze-
nia Burmistrza Boguchwały Nr 65/2013
z dnia 20.09.2013 r.

Jak bêdzie wygl¹da³a
procedura pracy
nad bud¿etem obywatelskim?

Procedura wyłonienia zadań do reali-
zacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Boguchwała na rok 2014 została
podzielona na cztery etapy:

a) zbieranie propozycji mieszkańców
poprzez Wnioski,

b) utworzenie listy maksymalnie 10
zadań, wyłonionych przez Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego z Wniosków
zgłoszonych przez mieszkańców,

c) głosowanie mieszkańców poprzez
wypełnienie Ankiety,

d) ogłoszenie zadań do realizacji
w ramach Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Boguchwała na 2014 r.

Jak zg³osiæ propozycjê?
Propozycję zadania do zrealizowania,

w ramach budżetu obywatelskiego mia-
sta Boguchwała może zgłosić każdy
mieszkaniec miasta Boguchwała posia-
dający czynne prawo wyborcze do Rady
Miejskiej w Boguchwale i może ona do-
tyczyć wszystkich spraw mieszczących
się w kompetencji gminy. (Jedna osoba
może złożyć więcej niż jeden wniosek)

Propozycja zadania zgłoszonego do
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bogu-
chwała nie może przekroczyć kwoty
50 000 zł.

Propozycję zadania należy zgłaszać
na formularzu wniosku.

We wniosku należy podać nazwę za-
dania, miejsce realizacji zadania, które
może dotyczyć jedynie terenów miejskich
w mieście Boguchwała (z wyłączeniem
m.in. terenów zamkniętych, własności
indywidualnej, własności spółdzielni
mieszkaniowych i wspólnot mieszkanio-
wych), dokonać opisu zadania i uzasad-
nić potrzebę jego realizacji oraz podać
pełne dane identyfikujące wnioskodaw-
cę (imię, nazwisko, adres zameldowania,
PESEL).

Propozycje zadań można zgłaszać
w terminie od 20 września 2013 r. do
11 października 2013 r. w formie papie-
rowej za pośrednictwem wniosku zgło-

szeniowego, którego wzór stanowi za-
łącznik Nr 1, drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Boguchwale ul. Doktora
Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała
z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2014”
lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klien-
ta w siedzibie Urzędu Miejskiego lub
drogą elektroniczną wysyłając maila na
adres um@boguchwala.pl w nieprzekra-
czalnym terminie do 11 października
2013 r. do godziny 15.30.

Kolejny krok
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

do 17 października 2013 r. sporządzi li-
stę maksymalnie 10 zadań, wyłonionych
przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskie-
go z Wniosków zgłoszonych przez miesz-
kańców. Kryteriami, którymi kieruje się
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod-
czas weryfikacji są w szczególności:
zgodność z ustawą o samorządzie gmin-
nym w zakresie realizacji zadań własnych
gminy, zgodność z planem zagospoda-
rowania przestrzennego, zgodność z za-
łożeniami projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych, zgodność
z ustawą o finansach publicznych, fak-
tyczny koszt realizacji,

Ankieta z zakwalifikowanymi zadania-
mi zostanie przedstawiona mieszkańcom
od dnia18 października na stronie inter-
netowej www.boguchwala.pl oraz w Biu-
rze Obsługi Klienta.

G³osowanie mieszkañców
poprzez wype³nienie Ankiety

Głosowanie na wybór zadania do re-
alizacji odbywać się będzie od 21 paź-
dziernika 2013r. do 5 listopada 2013 r.
poprzez poprawne wypełnienie Ankiety.
Oddając głosy na poszczególne zadania
powstanie ranking zadań. Ustalenie wy-
ników polega na zsumowaniu głosów
oddanych na każdą z propozycji zadań
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskie-
go. Rekomendowane do realizacji będą
te zadania, które uzyskały największą licz-
bę głosów, aż do wyczerpania środków,
tj. do kwoty przeznaczonej na realizację
Budżetu Obywatelskiego Miasta Bogu-
chwała.

Zadania wybrane w głosowaniu do
Budżetu Obywatelskiego zostaną
uwzględnione przez Burmistrza Bogu-
chwały w projekcie budżetu gminy Bo-
guchwała na 2014 rok i przedstawione
do uchwalenia przez Radę Miejską
w Boguchwale.

Zachęcamy mieszkańców miasta
Boguchwała do aktywnego włączenia się
w prace nad budżetem obywatelskim
miasta.
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Turniej Gmin 2013
– „W tradycji zaklête, w smakach zachowane”

W niedzielê, 14 lipca 2013 r., na stadionie sportowym w Niechobrzu odby³a siê IV edycja
„Turnieju Gmin”. Tym razem has³o przewodnie imprezy brzmia³o: „W tradycji zaklête, w sma-
kach zachowane”. Przedsiêwziêcie zgromadzi³o przedstawicieli gmin Boguchwa³a, Lubenia
i Œwilcza z ramienia Lokalnej Grupy Dzia³ania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Impreza reali-
zowana by³a w ramach projektu wspó³pracy pt. „Przenikanie kultur” – Zachowanie dziedzic-
twa kulturowego poprzez aktywizacjê i integracjê spo³ecznoœci lokalnej, dzia³anie 421. Wdra-
¿anie Projektów wspó³pracy wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek zgłoszeniowy propozycji zadania do zrealizowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwała w 2014 roku

1. Podstawowe informacje:

a) Nazwa zadania ................................................................................................................................................................................

b) Wnioskodawca/y: .............................................................................................................................................................................

c) Lokalizacja zadania: ..........................................................................................................................................................................

d) Szacunkowy koszt zadania: .............................................................................................................................................................

e) Kontakt do wnioskodawcy / przedstawiciela wnioskodawców: (zalecane)
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz o ile to możliwe adres e-mail)

........................................................................................................................................................................................................

2. Opis zadania:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

3. Uzasadnienie realizacji zadania:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwała na 2014 rok
- dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przed Urząd Miejski w Boguchwale .........................................................................

/podpis/
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Tworzą grupę zgranych kobiet, zja-
dły ze sobą przysłowiową „beczkę soli”
i sprawdziły się już w niejednej sytuacji.
Taki jest urok działań społecznych – jak
same mówią, „nadają się i do tańca i do
różańca”, zajmują się rękodziełem, po-
trafią świetnie gotować, wymyślają sce-
nariusze kabaretów, same szyją stroje,
potrafią pozyskiwać sponsorów, a prze-
de wszystkim organizować niezapo-
mniane imprezy. Atutem są dobre rela-
cje z samorządem gminy oraz ośrodka-
mi kultury, które są motorem napędo-
wym do działań.

Tradycja i nowoczesnoœæ

Członkiń przybywa – a są to często
młode kobiety jak np. KGW w Woli Zgło-
bieńskiej czy Zarzeczu, co świadczy
o potrzebie dalszego działania. Kobiety
Gminy Boguchwała to nie tylko tradycjo-
nalistki, które robią najlepsze przetwo-
ry, gotują najlepszy bigos myśliwski czy
proziaki, zachowując w ten sposób tra-
dycję swojego regionu, ale również ko-

biety nowoczesne umiejące stworzyć
scenkę kabaretową czy upiec okazały
tort okolicznościowy, co pokazały np.
podczas ubiegłorocznej imprezy „Zapa-
miętajmy smaki lata” w Kielanówce. Nie
zabrakło im pomysłowości – były torty
w kształcie: książki, motyla, żabki, samo-
chodu itp.

W Tłusty Czwartek panie z KGW biorą
udział w charakterystycznej imprezie
„Babski Comber”, gdzie panie występują
w przebraniach, a ich pomysłowość
przyprawia o zawrót głowy... Trudno
uwierzyć, że te kobiety mają rodziny,
pracują zawodowo i w swoich gospodar-
stwach – a mimo wszystko znajdują czas
na rozrywkę – jednocześnie dostarcza-
jąc jej innym mieszkańcom.

Entuzjazm i werwę panie mają wypi-
saną na twarzach. Prawie każda impre-
za środowiskowa opiera się na społecz-
nej pracy członkiń KGW, czy to opłatek,
spotkanie wigilijne, dożynki, Dzień Se-
niora, Dzień Matki, czy andrzejki, zaba-
wy sylwestrowe, karnawałowe i inne.

Dbając o swój wygląd i zdrowie pa-
nie chętnie biorą udział w prelekcjach,

Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Boguchwała
KGW Gminy Boguchwa³a stanowi¹ wa¿n¹ grupê dzia³aj¹c¹ na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci. Ko³o prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w ka¿dym so³ectwie na terenie gminy –
zrzeszaj¹c w sumie 320 osób.

aktywnie uczestniczą w zajęciach aero-
biku i modnego tańca – zumby. Z zajęć
tych można skorzystać w Lokalnych
Ośrodkach Kultury w ramach prowadzo-
nej działalności.

Konkursy, nagrody

i wyró¿nienia

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
często reprezentują Gminę Boguchwa-
ła na różnych konkursach kulinarnych,
także tych poza terenem gminy – sięga-
jąc po najwyższe nagrody i wyróżnienia.

KGW z Woli Zgłobieńskiej zdobyło
w tym roku I nagrodę za wypiek chleba
tradycyjnego podczas „Pikniku Zbożo-
wego” zorganizowanego przez PODR
w Boguchwale. Każde Koło Gospodyń
ma opracowany coroczny plan działalno-
ści i stara się jak najlepiej go zrealizować.

Panie z terenu Gminy Boguchwała
zachęcamy do poszerzenia grona człon-
kiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Aneta Sołtys

Turniej Gmin, jak co roku, cieszył się
ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy Boguchwała oraz współpra-
cujących z nią gmin Lubenia, Świlcza,
Tyrawa Wołoska i Sanok. Wszystkich
uczestników i przybyłych gości powitał
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka
oraz Prezes LGD „Trygon – Rozwój i In-
nowacja” Adam Kalandyk.

W harmonogramie imprezy znalazł
się przemarsz reprezentacji gmin, w któ-
rym brali udział m. in. Przewodniczący
i Radni Rady Miejskiej, sołtysi, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego, przedstawicie-

le gminnych instytucji kultury, strażacy,
członkinie kół gospodyń wiejskich. Na-
stępnie miały miejsce programy arty-
styczne, konkurencje sportowe, strażac-
kie oraz kulinarne. Po podsumowaniu
turnieju, wręczeniu pucharów oraz na-
gród nastąpił występ zespołu „Karczma-
rze” oraz koncert zespołu „Drewutnia”.
Całą imprezę zwieńczył niezwykle wido-
wiskowy pokaz sztucznych ogni.

Chociaż pogoda w dzień Turnieju
była niepewna, wspaniała atmosfera
oraz napięty program artystyczny spra-
wiły, że uczestnicy imprezy i publiczność

szybko zapomnieli o kapryśnej aurze.
Program artystyczny Boguchwały zapre-
zentowały kapele ludowe „Kompanija”,
„Nosowiany”, „Jubilatki”, tancerze „Dżet-
u” oraz muzycy zespołu „Mix” z Racła-
wówki. W konkurencjach strażackich,
w próbie sprawnościowej najlepszy czas
osiągnęła OSP Świlcza. W konkursach
kulinarnych zaś zostały wyróżnione bo-
guchwalskie nalewki, a także sanockie
wypieki.

Zmagania uczestników Turnieju
Gmin zakończyły się podsumowaniem
całej imprezy oraz wręczeniem nagród,
pucharów, pamiątkowych dyplomów
i upominków.

Organizatorem całego Turnieju był
Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Nie-
chobrzu oraz LGD „Trygon – Rozwój
i Innowacja” przy aktywnym udziale Part-
nera projektu LGD Dolina Sanu. Uczest-
nicy imprezy mieli okazję do zapozna-
nia się z dziedzictwem kulturowym nie
tylko własnego terenu, ale również part-
nera projektu LGD Dolina Sanu.

Agata Surówka
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Centralne obchody rocznicowe po-
łączone zostały z uroczystościami odpu-
stowymi ku czci współpatronów parafii,
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pod-
czas Mszy Św. Dziękczynnej do świąty-
ni zostały wprowadzone relikwie bł. ks.
Władysława Findysza. Uroczystości ju-
bileuszowe uświetniła Orkiestra Dęta
z Komorowa.

Kościół w Zgłobniu został ufundowa-
ny jeszcze w XIV w., ok. 1313 roku.
W 1624 roku drewniana świątynia została
spalona przez Tatarów. Staraniem księ-
cia Teodora Konstantego Lubomirskie-
go, w 1741 roku wybudowano obecną
świątynię, którą na początku XX wieku
rozbudowano, poprzez wydłużenie
nawy głównej, dodanie naw bocznych
i dwóch wież. Inicjatorem tej rozbudowy

był ks. Mikołaj Dzierżyński. Parafia ko-
lejno wchodziła w skład diecezji krakow-
skiej, przemyskiej oraz rzeszowskiej
i obejmowała swoim terytorium Błędową
Zgłobieńską Mogielnicę, Niechobrz,

Nosówkę oraz Wolę Zgłobieńską.
W ostatnich latach podjętych zosta-

ło wiele prac mających na celu odnowie-
nie i odrestaurowanie świątyni. Oprócz
wymiany okien, nagłośnienia oraz oświe-
tlenia, przy kościele powstał parking oraz
obejście świątyni. Odrestaurowano ołta-
rze oraz polichromię ścian. Samorząd
Gminy przekazał dotacje na prace kon-
serwatorskie dachu, schodów, malowi-
deł oraz renowację Tabernakulum i na-
czyń liturgicznych.

W związku z tym niepowtarzalnym
wydarzeniem, została wydana książka:
„Dzieje parafii pod wezwaniem Święte-
go Andrzeja Apostoła w Zgłobniu” au-
torstwa ks. dr Sławomira Zycha i dr Bar-
tosza Walickiego, wydana przez Miejską
i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kol-

buszowej. Poniżej zamieszczamy frag-
ment niniejszej pozycji, który przedsta-
wia dzieje zgłobieńskiej parafii w dobie
staropolskiej.

UM

Parafia zg³obieñska

w okresie staropolskim

Przypuszcza się, że parafia w Zgłob-
niu powstała w XIV stuleciu. Jej założy-
cielem był nieznany z imienia przedsta-
wiciel stanu rycerskiego. Po raz pierw-
szy placówka duszpasterska w Zgłob-
niu została wymieniona przez Jana Dłu-
gosza. Spotkać się można z opinią, iż
parafia w Zgłobniu została erygowana
w roku 1313, a uposażona przez Piotra
Brandysa. Powodem tego jest istnienie
mówiącego o tym falsyfikatu aktu erek-
cyjnego. Taki podrobiony dokument
w dniu 30 sierpnia 1776 r. zakupiony zo-
stał, zapewne w dobrej wierze, od zna-
nego fałszerza Stanisława Morawskiego
przez plebana zgłobieńskiego ks. Woj-
ciecha Surowińskiego.

Zasięg parafii nie ograniczał się tery-
torialnie do samej wsi Zgłobień. Już
w czasach Jana Długosza w jej obrębie
znajdowały się miejscowości: Zgłobień
Stary i Zgłobień Nowy. W latach 1529
i 1536 parafia była już poszerzona o wieś
Niechobrz. W roku 1595 do parafii zali-
czano również wsie: Błędową oraz Wolę
(Woliczkę). W okresie staropolskim Zgło-
bień przez pewien czas wchodził w skład
dekanatu dębickiego (pilzneńskiego)
w archidiakonacie sądeckim diecezji kra-
kowskiej i był podległy oficjałatowi pil-
zneńskiemu. Jako taki wymieniono go
m.in. w roku 1513. Później przynależał
do dekanatu ropczyckiego w tym samym
archidiakonacie.

Najstarsza relacja o stanie parafii
zawarta została w XV-wiecznym dziele
Liber beneficiorum dioecesis Cracovien-
sis autorstwa Jana Długosza. Wedle
znajdujących się w niej zapisów Zgło-
bień był wówczas wsią z drewnianym
kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja
Apostoła. Dziedzicem był Spytek Jaro-
sławski z rodu Leliwa. Mieszkańcy Zgłob-
nia uprawiali 33 łany kmiece, z których

Jubileusz 700-lecia parafii
w Zgłobniu

W sobotê 29 czerwca br., w koœciele pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Zg³obniu, odpra-
wiona zosta³a uroczysta Msza Œwiêta. Rozpoczê³a ona centralne uroczystoœci ob-
chodów 700-lecia istnienia zg³obieñskiej parafii. Liturgii przewodniczy³ Biskup Po-
mocniczy Diecezji Rzeszowskiej, ks. bp Edward Bia³og³owski. We mszy uczestniczyli
tak¿e kap³ani okolicznych parafii, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz pla-
cówek i instytucji oœwiatowych. Przyby³ych goœci witali mieszkañcy Zg³obnia i pro-
boszcz parafii ks. kanonik Marian Cebula.
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płacili dziesięcinę pieniężną na rzecz
biskupstwa krakowskiego. Jej wysokość
określono na jeden wiardunek groszy
szerokich z każdego łanu. Wieś posia-
dała sołectwo z dwoma łanami, z któ-
rych płaci także uiszczana była dziesię-
cina. Parafia i pleban mieli własne łany
wolne od obciążeń, a także łąki na swój
użytek. Do parafii należała też Wola Zgło-
bieńska pozostająca własnością wspo-
mnianego Spytka Jarosławskiego. Ta
druga wieś dysponowała 20 łanami
kmiecymi i 8 prętami. Z każdego łanu
płacona była dziesięcina pieniężna na
rzecz biskupstwa krakowskiego w wyso-
kości wiardunku groszy szerokich.

Jednym z najstarszych świadectw
opisujących parafię zgłobieńską było
sprawozdanie wizytacyjne z roku 1565.
W tekście tym przeczytać można: „Zgło-
bień. [Kościół] parafialny pod wezwa-
niem Świętego Andrzeja Apostoła, z pra-
wem patronatu [należącym do] wielmoż-
nego pana Spytka Jordana, kasztelana
krakowskiego; [jego] posiadacz [pro-
boszcz to] magister sztuk wyzwolonych
Marcin Radleński, faktyczny prezbiter,
przebywający osobiście [w parafii], ma
wikarych Jakuba i Wawrzyńca, obu
z Ropczyc; jego cmentarz jest ogrodzo-
ny, a [kościół] dobrze zadaszony, woda
do chrztu czysta, Eucharystia w cybo-
rium i krzyżmo [są] stosownie przecho-
wywane, księgi konieczne do odprawia-
nia obrzędów [Mszy św.], kielichów pięć,
krzyże trzy, monstrancja ze srebra.
Świadkowie Stanisław Konieczny, Maciej
Piotrek, zaprzysiężeni, oświadczyli pod
przysięgą, że pleban jest pilnym w udzie-
laniu nauki katolikiem, a wikariusze
w sposobie życia [pod względem mo-
ralności] uczciwi i wzorcowi”.

Od początku świątynią parafialną był
kościół pw. św. Andrzeja Apostoła. Się-

gał on swoimi początkami XIV wieku.
Drugi kościół wzniesiono w połowie XVII
wieku. Jego konsekracji dokonał w dniu
19 czerwca 1678 r. sufragan krakowski
bp Mikołaj Oborski. Dokumenty z epoki
potwierdzały fakt konsekracji, a świadec-
two z roku 1721 określiło świątynię jako
„starodawną”. Stare budowle kultyczne
znajdowały się nieopodal potoku, na
miejscu nazywanym „Pasternikiem”.
Przy kościele znajdował się cmentarz.
Wybór tego miejsca nie okazał się jed-
nak zbyt fortunny. Podmokły teren i prze-
pływająca rzeczka były przyczyną wypłu-
kiwania kości zmarłych. Sama nekropo-
lia nie była ogrodzona, a kostnica była
w fatalnym stanie. Niestety, zachowało
się bardzo mało informacji o zaludnie-
niu parafii zgłobieńskiej w okresie sta-
ropolskim. Wedle tych zachowanych
w roku 1721 ilość osób przystępujących
do Komunii św. wielkanocnej szacowa-
no na 1.902 osoby.

Według sprawozdania z końca XVI
stulecia kościół był wyposażony w 4 mu-
rowane ołtarze i 2 portatyle. Do świątyni
dostawiona była kostnica. Osobna, nie-
wielka kaplica znajdowała się na piętrze
w dworze kolatorów. Znajdował się w niej
ołtarz z portatylem przeznaczony do ce-
lebrowania Eucharystii dla patronów
parafii i ich bliskich. Na komplet ksiąg

liturgicznych składały się: 2 Mszały
Rzymskie, nowa agenda, zniszczony
pergaminowy graduał, antyfonarz i per-
gaminowy psałterz. Księgi pro docendo
populo tworzyły m.in.: Biblia, konkordan-
cja biblijna, suma teologiczna, Postilla
Marcina Białobrzeskiego oraz dzieła: św.
Augustyna, św. Chryzostoma, św. Hie-
ronima.

Najświętszy Sakrament znajdował się
w drewnianym tabernakulum, które było
w odpowiedni sposób zabezpieczane.
Znajdowało się w nim drewniane pudeł-
ko z dwoma naczyniami: srebrnym i cy-

nowym. W innym cynowym pojemniku
przechowywano oleje święte. Woda do
udzielania chrztu znajdowała się w ka-
miennej chrzcielnicy. Do przechowywa-
nia wina służyły 2 cynowe naczynia.
Wśród wyposażenia brakowało nato-
miast bursy. Do oświetlania wykorzysty-
wano 4 świeczniki: cynowy i 3 drewnia-
ne. Innym aparatem liturgicznym była
miedziana kadzielnica. Spośród naczyń
liturgicznych wyliczano: 5 srebrnych kie-
lichów, w tym jeden złocony, srebrną
puszkę i srebrną monstrancję. Do tego
doliczyć trzeba pacyfikał i 3 metalowe
krzyże, z których 2 były złocone. Kościół
posiadał bogaty zestaw szat liturgicz-
nych i bielizny ołtarzowej. Do celebr
mszalnych kapłani stosowali 11 ornatów:
2 białe, 5 czerwonych, 2 czarne oraz po
1 zielonym i fioletowym. Ewentualny dia-
kon miał z kolei do swojej dyspozycji fio-
letową dalmatykę, a subdiakon jedną
zieloną tunicellę z adamaszku. Celebran-
si nabożeństw mieli do swojej dyspozy-
cji także 4 kapy: białą, popielatą i 2 fio-
letowe. W inwentarzu wyliczano też:
8 korporałów, 7 puryfikaterzy, 4 wela,
7 antepediów, 2 duże chorągwie i 1 małą,
a także 2 zasłony na monstrancję.

Nową, murowaną świątynię wznie-
siono w roku 1741. Jej fundatorem był
Teodor Lubomirski. Kościół był jednona-

wowy. Posiadał dach pobity gontem.
W małej wieżyczce znajdowała się sy-
gnaturka przeniesiona ze starej świąty-
ni. Jej wyposażenie stanowił m.in. ołtarz
z obrazem patrona parafii. Przy budowli
wznosiła się drewniana dzwonnica,
w której zawieszono cztery dzwony.
W latach 60. tegoż wieku niedaleko loka-
lizacji dawnych kościołów ustawiono nie-
wielką kapliczkę. Sama świątynia zosta-
ła poświęcona przez dziekana ropczyc-
kiego ks. Walentego Kurianowicza. [...]

Ks. Sławomir Zych, Bartosz Walicki
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Dożynki 2013
15 sierpnia na terenie ze-
spo³u pa³acowo-parkowego
w Boguchwale odby³y siê
Do¿ynki Gminne. Corocznie
organizowane ludowe œwiê-
to cieszy³o siê i tym razem

du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców gminy.

Obchody rozpoczęto mszą świętą
w kościele parafialnym pw. św. Stanisła-
wa Biskupa. Starostowie tegorocznych
Dożynek, Czesława i Marek Foltman
z Boguchwały przekazali okolicznościo-
wy bochen chleba na ręce Burmistrza
Boguchwały, który podziękował rolni-
kom za całoroczny trud i ciężką co-
dzienną pracę. Podziękowania dla bo-
guchwalskich rolników złożył również wi-
cestarosta rzeszowski Marek Sitarz oraz
listownie posłowie na Sejm RP Jan Bury
i Kazimierz Gołojuch.

Uroczystości dożynkowe uświetnił
wyjątkowy jubileusz. XV-lecie swojej

Zespół działa od 1998 roku. W począt-
kowych latach działalności zespół tworzy-
ła kapela i grupa śpiewacza, a z biegiem
czasu powstała grupa taneczna. Od po-
czątku istnienia zespół współpracuje
z Miejskim Centrum Kultury w Boguchwa-
le, gdzie od 15 lat wytrwale i skutecznie
promuje kulturę ludową. Ponadto kulty-
wuje i chroni przed zapomnieniem polską
tradycję: zwyczajów, tańców, pieśni, mu-
zyki i kostiumów, jest znaczącym elemen-
tem lokalnego środowiska utrwalającym
naszą tożsamość narodową.

Na bogaty repertuar „Kompaniji” skła-
dają się tańce narodowe: polonez, ma-
zur, jak również suita tańców regional-
nych rzeszowskich i krośnieńskich, pie-
śni i przyśpiewki regionalne oraz obrzę-
dowe. Zespół przede wszystkim aktyw-
nie włączył się do działań kulturalnych
naszej gminy. Swoimi występami uświet-
nia imprezy artystyczne organizowane
przez Miejskie Centrum Kultury w Bogu-
chwale: dożynki, jubileusze, akademie,
imprezy plenerowe, jarmarki, uroczysto-
ści kościelne, itp.

Wystêpy na arenie

miêdzynarodowej

Zespół także promował naszą gminę
podczas występów w kraju m.in. w Po-
znaniu i Chorzowie. W 2010 roku po raz
pierwszy w swojej historii zespół wystą-
pił na arenie międzynarodowej na festi-
walu „Balkan Folk Fest” w Bułgarii nad
Morzem Czarnym. W 2011 roku zespół
występował w Turcji w ramach „Interna-
tional Gure Culture Festiwal 2011” w miej-
scowości Edremit-Akcay, a w roku 2012
na festiwalu w macedońskiej Ochrydzie.
Odwiedził także Albanię i Grecję.

„Kompanija” dwukrotnie zdobyła
pierwsze miejsce w przeglądzie kapel lu-
dowych „Do Korzeni” w Słocinie. Kilka-
krotnie zdobyła I miejsce w konkursie
kapel „Radia Rzeszów”. Zespół nagrał
trzy płyty: „Zagroj mi kapelo”, „Bogu-
chwała tańczy, Boguchwała śpiewa” oraz
„W moim ogródeczku”.

Z okazji urodzin składamy gra-
tulacje oraz wyrazy uznania za
wspaniałą pracę wszystkim człon-
kom Zespołu i życzymy kolejnych
lat owocnej działalności. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców na ju-
bileuszowy koncert Zespołu pod-
czas Dożynek Gminnych w dniu
15 sierpnia 2013 roku.

UM

działalności świętował Zespół Pieśni
i Tańca „Kompanija”. Gratulacje oraz po-
dziękowania za niezapomniane dozna-
nia artystyczne oraz promocję bogu-
chwalskiej ziemi w kraju i poza jego gra-
nicami na ręce Pani Zdzisławy Dudek
złożyli Burmistrz – Wiesław Dronka, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Bogu-
chwale Bogdan Dziedzic oraz Tadeusz
Płoszaj, Dyrektor Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Człon-
kowie zespołu odwdzięczyli się wszyst-
kim przybyłym prezentując swój reper-
tuar. Dzieci chętnie uczestniczyły w spe-
cjalnie dla nich przygotowanym mia-

steczku zabaw. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się punkt konsultacyjny
Centrum Medycznego „Medyk”, zorga-
nizowany w ramach realizacji Gminne-
go Programu Ochrony i Profilaktyki Zdro-
wia Mieszkańców Gminy Boguchwała na
lata 2013-2014. Miłą atmosferę podtrzy-
mał zespół „Nosowiany” z Nosówki i „Ju-
bilatki” ze Zgłobnia, a tegoroczne Do-
żynki zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorem tegorocznych Doży-
nek było Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale.

UM

15 urodziny
Zespo³u Pieœni i Tañca „Kompanija”

„Kompanija” jest wizytówk¹ artystyczn¹ Gminy Boguchwa³a. Od

pocz¹tku istnienia zespó³ wspó³pracuje z Miejskim Centrum Kultu-

ry w Boguchwale, gdzie od 15 lat wytrwale i skutecznie promuje

kulturê ludow¹. Ponadto kultywuje i chroni przed zapomnieniem

polsk¹ tradycjê: zwyczajów, tañców, pieœni, muzyki i kostiumów,

jest znacz¹cym elementem lokalnego œrodowiska utrwalaj¹cym

nasz¹ to¿samoœæ narodow¹.
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69. rocznica wybuchu
Powstania

Warszawskiego
1 sierpnia 2013 roku obchodziliœmy 69. rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego. Po piêciu
latach okupacyjnego terroru i walki podziemnej,
1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00, jednostki Ar-
mii Krajowej zaatakowa³y niemieckie obiekty we
wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.

W godzinie „W” do walki przystąpiło ok. 30 tys. żołnierzy Okręgu War-
szawskiego Armii Krajowej. Słabo uzbrojeni powstańcy podjęli walkę
z 20-tysięcznym garnizonem niemieckim, posiadającym jednostki pancer-
ne, artylerię i lotnictwo. Do akcji powstańczej spontanicznie przyłączyła się
ludność cywilna, udzielając walczącym pomocy w budowaniu barykad
i umocnień. Straty w ludziach 1 sierpnia wyniosły 2 tys. żołnierzy po stronie
polskiej i 500 żołnierzy po stronie niemieckiej.

Na ulicach pojawiają się biało-czerwone flagi, z ulicznych głośników
rozlegają się polskie komunikaty. Zaczyna funkcjonować prasa i poczta.
Od pierwszych dni funkcjonują struktury administracji cywilnej, publiko-
wane są kolejne zarządzenia. Warszawa ma znów swego prezydenta,
a na niewielkim skrawku Polski ponownie działają w pełni legalne polskie
władze.

Brak uzbrojenia zmusza powstańców do jego produkcji. Wytwarzają
własne granaty, miny, pistolety, a nawet pojazdy bojowe. Wszyscy walczą
z obowiązkową biało-czerwono opaską na ramieniu. W Powstaniu obok
Polaków walczą ochotniczo przedstawiciele wielu narodowości. Najlicz-
niejszą grupą są Żydzi. Powstańcy-obcokrajowcy to przeważnie zbiegowie
z obozów jenieckich, ale także osoby, które los wcześniej związał z War-
szawą. Walczą Słowacy, Gruzini, Ormianie, Azerowie, Czesi, Ukraińcy, Fran-
cuzi, Węgrzy, Belgowie, Holendrzy, Grecy, Anglicy, Włosi, a także Rumun
i Australijczyk. W Powstaniu Warszawskim powszechnie uczestniczą także
dzieci. Chłopcy i dziewczęta pomagają przy budowie barykad, wspierają
służby sanitarne i aprowizacyjne, są łącznikami walczących oddziałów, kol-
porterami powstańczej prasy, kurierami poczty. Nie ustępują odwagą doro-
słym. Butelkami z benzyną atakują niemieckie czołgi. Wielu młodocianych
żołnierzy ginie w walce lub zastrzelonych przez niemieckich strzelców wy-
borowych.

W końcu września 1944 roku nie ma już żadnej nadziei na pomoc dla
walczącej Warszawy. 2 października w Ożarowie podpisany zostaje układ
o zaprzestaniu działań wojennych. Żołnierze AK zostają wywiezieni do obo-
zów jenieckich. Ludność cywilna przechodzi przez obóz przejściowy
w Pruszkowie. Część warszawiaków zostaje wywieziona do Niemiec na ro-
boty. Niemcy, łamiąc postanowienia aktu kapitulacyjnego, planowo niszczą
Warszawę. Burzą większość zabytków, pomników, szkół, kościołów i bi-
bliotek. Spaleniu ulegają archiwa i dzieła sztuki.

W Powstaniu ginie przeszło 18 tys. powstańców i 180 tys. cywilów. Klę-
ska Powstania jest klęską polskich dążeń niepodległościowych, przekre-
ślonych ostatecznie postanowieniami konferencji w Jałcie. Zniszczenie
Warszawy, największego potencjalnie ośrodka oporu przeciw nowej oku-
pacji, ułatwia narzucenie komunistycznego systemu władzy oraz sowiety-
zację polskiego społeczeństwa.

O godz. 17:00, syreny alarmowe w Boguchwale symbolicznie oznajmi-
ły, że pamiętamy i oddajemy hołd wszystkim uczestnikom i ofiarom Po-
wstania.

UM
Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, http://www.1944.pl/

70. rocznica
mordu
w Woli

Zgłobieńskiej
18 lipca 1943 roku okupant hi-
tlerowski dokona³ mordu lud-
noœci cywilnej w miejscowo-
œci Wola Zg³obieñska – przy-
sió³ek „Œcie¿ki”. Rozstrzelano
wówczas 43 osoby oraz 15 nie-
zidentyfikowanych partyzan-
tów, w tym 5-ciu radzieckich
jeñców zbieg³ych z obozu
w Pustkowie.

Pierwotnie wszyscy zostali pochowani w mo-
gile (wykopany dół) pod lasem. W 1944 roku
zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmen-
tarz parafialny w Zgłobniu.

Obecnie spoczywają w jednej mogile indy-
widualnej i 5 mogiłach zborowych. Pacyfika-
cja była odwetem za działania jakie były pro-
wadzone przez odział Gwardii Ludowej, dowo-
dzony przez kpt. Józefa Bieńko, który liczył
8 Polaków i 5 Rosjan. Odział, który walczył
w tym rejonie dokonywał akcji sabotażowych
i likwidacji konfidentów. Na terenie Woli Zgło-
bieńskiej oprócz wymienionego oddziału GL,
działała komórka AK.

W miejscach upamiętniających to tragiczne
wydarzenie, z inicjatywy społeczności powstały
w Woli Zgłobieńskiej: obelisk pod lasem, pomnik
w przysiółku „Ścieżki” oraz tablica pamiątkowa
w kościele parafialnym.

Władze gminy uczciły tę rocznicę, składając
dziś na mogile w Zgłobniu okolicznościową wią-
zankę kwiatów oraz zapalając znicze.

UM
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Lokalny Oœrodek Kultury „Wspólnota” w Zg³obniu
15.09.2013 r. – Maraton rozmaitości w Woli Zgłobieńskiej
20.10.2013 r. – Dzieci Seniora w Zgłobniu

Lokalny Oœrodek Kultury „Razem” w Niechobrzu
01 września i 31 grudnia – Realizacja projektu „EDUKA-
CJA DOBREGO RODZICA” – Priorytet IX POKL Działanie
9.5/ Niechobrz
01 września i 23 grudnia – „PORA NA PEŁNE ŻYCIE” –
Akademia Aktywnego Seniora – klub seniora, cykl spo-
tkań/ Niechobrz, Mogielnica, Lutoryż
01-31 październik – „KULINARNY ŚWIAT” – warsztaty ku-
linarne, warsztaty rękodzielnicze – realizacja projektu

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
Wrzesień – spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla do-
rosłych w Mogielnicy, w Lutoryżu i w Racławówce, oraz DKK
dla młodzieży w Boguchwale i w Nosówce (o terminach bę-
dziemy informować za pośrednictwem stron internetowej bi-
blioteki www.gbp.boguchwala.org.com oraz na facebook’u
biblioteki https://www.facebook.com/bibliotekaboguchwala)
31.10.2013 r. – wydarzenie kulturalne pt. „Gruzińskie kli-
maty”

KALENDARZ IMPREZ

W tym roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Boguchwale zorganizowała
zajęcia dla dzieci oraz dorosłych, aby
każdy znalazł coś dla siebie, oraz przy-
jemnie spożytkował wolny czas.

Pierwsza część wakacji upłynęła pod
znakiem kursu dla dorosłych „O finan-
sach w bibliotece”, który zakończył się
wizytą w Narodowym Banku Polskim,
oddział Rzeszów. Kurs skierowany był
dla osób 50+, które podczas spotkań
poznawały moduły dotyczące bankowo-
ści internetowej, lokat, kredytów jak rów-
nież działalności NBP.

Aktywny wypoczynek

dla najm³odszych

Następnym etapem wakacji w biblio-
tece były spotkania literackie dla naj-
młodszych czytelników pn. „Lato pod
baobabem”, które odbywały się w każ-
dy wakacyjny wtorek i czwartek. Były to
spotkania w czasie, których organizowa-
ne były konkursy, gry, zabawy, czytanie
książek, a na najbardziej aktywne dzieci
czekały niespodzianki. Spotkania cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem ze
strony młodych czytelników. Pytając
dzieci, jak podobały się spotkania od-

powiadały: – Nigdzie na wakacje nie
wyjeżdżam, dlatego bardzo lubię tu przy-
chodzić. Mogę spotkać się z koleżanka-
mi, pobawić się i przede wszystkim nie
nudzę się w domu – mówi uczestniczka
spotkań, Zuzia.

Skąd nazwa spotkań literackich –
„Lato pod baobabem”? – Nieopodal bi-
blioteki w Boguchwale rośnie ogromne
drzewo, kształtem przypominające praw-
dziwy baobab. Obok niego, przez całe
lato, zbierali się mali czytelnicy oraz
uczestniczyli w grach i zabawach w ra-
mach spotkań literackich. Nasz „ba-
obab” górował nad dziećmi, a przez to,
że wyróżniał się spośród innych drzew,
był miejscem zbiórek. Z tym miejscem
i drzewem wiąże się wiele przygód oraz
miłych wspomnień – mówi bibliotekar-
ka z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

Takie spotkania to forma aktywnego
wypoczynku dla dzieci które w wakacje
zostają w domu. Rodzice juz pytają, czy
takie spotkania będą organizowane rów-
nież w przyszłym roku.

Akcje biblioteczne, konkursy...

Podczas tegorocznych wakacji bi-
blioteka wzięła również udział a akcji

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
Wrzesień:
- nabór i rozpoczęcie działalności popołudniowych zajęć tema-
tycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Jesienny Kiosk Kultury
Październik:
- Warsztaty Rękodzieła
- Warsztaty Rodzinne: zabawy twórcze dla dziecka i opiekuna
- Event Profilaktyczny dla młodzieży
Aktualności odnośnie terminów na stronie: www.facebook.com/
mckboguchwala i pod numerem telefonu: 17/8715357

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale og³asza na-
bór na popo³udniowe zajêcia sta³e:
Zajęcia plastyczne: podstawy rysunku i malarstwa (od 12 lat wzwyż)
Aktywne Dzieci – zajęcia twórcze (dzieci w wieku 6-10 lat)
Zajęcia teatralne (od 12 lat wzwyż)
Dziecięcy Zespół Ludowy „Boguchwałki” (szkoła podstawowa)
Warsztaty Rodzinne – zajęcia dla dziecka i opiekuna
Rękodzieło, Szachy, Chór

Zapisy i informacje pod numerem telefonu u Pani Danuty
Husar: 17/8715357, d.husar@gokiw.boguchwala.pl, www.face-
book.com/mckboguchwala

Aktywne lato z biblioteką
Wakacje to czas najbardziej wyczekiwany zarówno
przez dzieci, jak i doros³ych. Ju¿ d³ugo przed ich nadej-

œciem planujemy jak je spêdziæ, nad morzem, w górach,
czy mo¿e aktywnie, z po¿ytkiem dla siebie, aby po³¹-
czyæ przyjemne z po¿ytecznym.

„Milion przygód z książką” i została jed-
nym z laureatów zdobywając 50 dodat-
kowych książek Wydawnictwa Media
Rodzina. Są wśród nich baśnie braci
Grimm i Andersena, przygody Kota Pro-
ta, książki edukacyjne promujące zawo-
dy z serii „Mądra Mysz”, „Ja wiem”, cykl
książek „Nazywam się...” przedstawia-
jących sylwetki ludzi, itp.

W ramach akcji został zorganizowa-
ny konkurs plastyczny pn. „Opowiem
Ci o Jasiu i Małgosi...”, gdzie najmłod-
si mogli wykazać się swoja znajomością
baśni „Jaś i Małgosia”, przelewając ją
w formie ilustracji na papier. Kolejnym
punktem akcji było spotkanie literackie
„Jaś i Małgosia pod baobabem”, które
miało miejsce 22 sierpnia, gdzie odby-
ła się inscenizacja baśni o Jasiu i Mał-
gosi w wykonaniu czytelników bibliote-
ki, rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go, zagadki, zabawy literackie oraz
otwarcie wystawy plenerowej i liczne
niespodzianki dla najmłodszych.

W drugiej połowie wakacji rozpo-
częła się akcja pn. „Przygarnij książ-
kę”, która trwa nadal. Każdy kto przyj-
dzie do biblioteki może zabrać bezpłat-
nie i na zawsze książki do domu. Ak-
cja „Przygarnij książkę” ma na celu
zachowanie starszych, dziś już rzadko
czytanych książek w domach użytkow-
ników biblioteki.

Wakacje dobiegły końca. Mamy na-
dzieję, że dzięki nam należą do uda-
nych. Ci, którzy chcieli skorzystać z wa-
kacyjnej oferty biblioteki z pewnością
nie narzekali na nudę, a nieobecni mają
czego żałować.

Justyna Jacek
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Celem kampanii jest propagowanie
wśród wszystkich uczestników ruchu
drogowego dobrych postaw na drodze
tj. trzeźwości za kierownicą, znajomości
przepisów drogowych, kultury oraz od-
powiedniego zachowania. Akcja odby-
wa się pod patronatem m.in. Komendan-
ta Głównego Policji, Prefekta Krajowej
Rady Komendantów Straży Miejskich
i Gminnych RP oraz Komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Prezesa Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Has³o przewodnie kampanii

Hasło „Bezpieczna rodzina na dro-
dze” uświadamia, jak duży wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa drogowego
mamy my sami. Nasz syn czy córka
z pewnością będą bezpiecznie poruszać
się w ruchu drogowym, jeśli my, rodzi-
ce, swym autorytetem pokażemy im, że
przyjęte normy nie dotyczą tylko dzieci,
ale przede wszystkim dorosłych. Wspól-
nie (rodzinnie) zapinajmy pasy, oczekuj-
my na pojawienie się zielonego światła,
wykażmy się kulturą na drodze i promuj-
my ruch, który jest doskonałą alterna-
tywą dla spożywania alkoholu. Jednym
słowem – edukujmy siebie nawzajem.
Zachęcamy dzieci do dbania o własne
bezpieczeństwo, przypominamy rodzi-
com, jak ważną rolę odgrywają w wycho-
waniu swoich pociech. Będziemy rów-
nież pomagać osobom starszym, senio-
rom, nadążać za zmianami, które
zmniejszą ryzyko ich udziału w nieszczę-
śliwym wypadku. „Bezpieczna rodzina
na drodze” to rodzina świadoma i od-
powiedzialna, w której dzieci uczą się
pozytywnych postaw na drodze od swo-
ich rodziców i najbliższych – dziadków
i starszego rodzeństwa.

Piknik – nie tylko rozrywka,

ale przede wszystkim edukacja

Piknik odbył się 12.06.2013 r. w Szko-
le Podstawowej im. gen. Stanisława
Maczka w Boguchwale. Pomysłodawcą,
organizatorem oraz prowadzącym był
Lesław Palimąka.

Imprezę rozpoczęto już rano od wi-

zyty przedstawicieli Komendy Miejskiej
Policji w Rzeszowie. Na spotkaniu
przedstawiono problemy dotyczące
bezpieczeństwa podczas pobytu
w domu bez opieki osób dorosłych oraz

przypomniano przepisy ruchu drogowe-
go dla rowerzystów. Uczniowie zasia-
dali za kierownicą motocykli, jak i ra-
diowozu. Pojazdy te stojąc przed bu-
dynkiem szkoły były wyjątkową atrakcją
dla wszystkich dzieci.

Po południu na spotkanie przybyli
wraz z dziećmi rodzice i dziadkowie.
Wszystkich zaproszonych gości przywi-
tała Dyrektor Szkoły mgr Renata Olszyń-
ska. Piknik swoją obecnością zaszczy-
cili: Wiesław Dronka – Burmistrz Bogu-
chwały, Adam Wetula – Radny Powiatu
Rzeszowskiego, Krzysztof Pietraszek –
WORD w Rzeszowie – z-ca kierownika
ds. BRD, Marek Worek – Komisariat Po-

licji w Boguchwale, który reprezentował
Komendanta Miejskiej Policji w Rzeszo-
wie, Mariola Litwińczuk – Dyr. GZEASi-
PO w Boguchwale, Marcin Balawender
– doradca PZU Życie, Ks. Mariusz Mik –

Proboszcz Parafii Bogu-
chwały, Grażyna Gawron
– Dyr. Gimnazjum w Bo-
guchwale oraz Anna Gru-
szyńska-Chruściel – Dyr.
MCK w Boguchwale.

Podczas całego pik-
niku czas umilał nam
chór szkolny „Magdalen-
ki” wykonując piosenki
o tematyce ruchu drogo-
wego. Dzieci przedstawi-
ły dwa przedstawienia
teatralne pod kierunkiem
Agaty Drogoń-Mul oraz
Katarzyny Guzy. Na sce-

nie wystąpiły również Cheerleaderki
„Atlaski”, które zaprezentowały się
w układzie choreograficznym przygoto-
wanym przez Renatę Luderę.

O swoich przeżyciach na rowerze
pan Adam Wetula Radny Powiatu Rze-

szowskiego, mieszka-
niec Boguchwały, kolarz
pielgrzym do sanktu-
ariów maryjnych w Pol-
sce i Europie (przejechał
51 tys. km) opowiedział
młodzieży jak ma być
ubrany rowerzysta i jak
powinien być wyposażo-
ny rower do bezpieczne-
go podróżowania.

Udział w pikniku był
okazją do poznania za-
sad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycz-
nej. Obserwując działa-

nia naszych gości wolontariuszy stu-
denckich, można było poznać prawidło-
wy sposób powiadamiania o wypadku
i działania do chwili przybycia pogoto-
wia ratunkowego.

Następnie na karkołomny występ
zaprosiły AKROBATKI, a po nim nastą-
piło wręczenie nagród uczniom biorą-
cym udział w różnych konkursach zwią-
zanych z myślą przewodnią pikniku.

PIKNIK EDUKACYJNY
„BEZPIECZNA RODZINA NA DRODZE”
Ju¿ po raz drugi Gmina Boguchwa³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzial-
ny Kierowca”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych. W ramach kampanii na terenie gminy odbywaj¹ siê spotkania i pikniki edukacyj-
ne. Patronat honorowy nad nimi sprawuje Burmistrz Boguchwa³y.
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Sponsorami nagród byli: UM w Bogu-
chwale, R-stal Boguchwała, PZU Życie
w Rzeszowie, ZPE „Zapel” S.A. w Bo-
guchwale, ZAPEL SERVICE Sp. z o. o.
w Boguchwale, Komenda Miejska Po-
licji w Rzeszowie.

Wręczono okolicznościowe certyfi-
katy „Przyjaciela odpowiedzialnych kie-
rowców” firmom, które pomogły w or-
ganizacji pikniku, a następnie zaproszo-
no wszystkich do obejrzenia pokazu
sprawności działania strażaków z OSP
w Boguchwale i OSP w Zarzeczu. Mie-
liśmy okazję zobaczyć symulację wy-
padku samochodowego z udziałem
dwóch pozorantów. Wszyscy z zacieka-

Piknik był podsumowaniem projektu zgłoszonego i reali-
zowanego w naszej szkole przez wolontariuszy – pracowni-
ków Oddziału Totalizatora Sportowego w Rzeszowie.

Jak dzia³a Fundacja Miliona Marzeñ?

Program „Kumulacja dobrej woli” organizowany jest w ra-
mach Fundacji Milion Marzeń, która działa dzięki środkom
przekazywanym przez fundatora – Totalizator Sportowy. Fun-
dacja ta promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników
Totalizatora Sportowego w działania na rzecz innych.

W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bo-
guchwale – mgr Renatą Olszyńską, w ramach IV Edycji Pro-
gramu, grupa wolontariuszy z Oddziału Totalizatora Sporto-
wego w Rzeszowie postanowiła przeprowadzić swój projekt
w naszej szkole. Koordynatorem zespołu wolontariuszy zo-
stała Matylda Barczak – mama jednego z naszych uczniów,
zaś szkolnym opiekunem projektu – mgr Katarzyna Guzy.

W związku z tym, że w tym roku Fundacja zachęcała wo-
lontariuszy do przeprowadzania projektów promujących czy-
telnictwo wśród dzieci i młodzieży, postanowiliśmy wspólnie
stworzyć miejsce w naszej szkole, w którym najmłodsze dzie-
ci będą miały możliwość nie tylko do nauki, ale i rekreacji oraz
wypoczynku z ciekawą książeczką w ręku.

Nowa sala lekcyjna dla najm³odszych – jak bajka?

Tak powstała inicjatywa stworzenia sali lekcyjnej, która poza
swą podstawową funkcją, będzie miejscem, w którym będą
odbywać się zajęcia dodatkowe (np. wyrównawcze, kompen-
sacyjne), gdzie każde dziecko będzie mogło przenieść się na
chwilę do bajkowej krainy.

Rodzice – wolontariusze zajęli się odmalowaniem ścian
w klasie, na których z pomocą kolorowych naklejek pojawił
się świat Kubusia Puchatka. Wyposażyli salę w nowe mebel-
ki, wykładzinę dywanową oraz biblioteczkę, którą Fundacja
Milion Marzeń wypełniła 80 książeczkami dla dzieci. Dzięki po-
mocy finansowej Dyrektora Oddziału Totalizatora Sportowe-
go w Rzeszowie do sali zakupione zostały nowe tablice na
prace plastyczne dzieci.

Na nich zostały umieszczone rysunki, które dzieci przygo-
towały na konkurs plastyczny, towarzyszący projektowi pod
nazwą „Bajki, baśnie i bajeczki”. Dzięki wsparciu Fundacji
wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały uhonoro-
wane nagrodami.

Fina³ projektu w Tygodniu Czytania

W związku z tym, że uroczyste zakończenie projektu zo-
stało zaplanowane na Tydzień Czytania, w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”, na Piknik została zaproszona p. Irena
Jakubiec z Publicznej Biblioteki w Boguchwale, która zachę-
ciła dzieci do systematycznego kontaktu z książką. Aby szcze-
gólnie zainteresować dzieci tematem baśni i bajek panie –
M. Sitek i D. Wolańska-Leniard, przygotowały z dziećmi na ten
dzień przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, które zapro-
szeni mali goście oglądnęli z zapartym tchem. Uroczystość
uświetnił także występ zespołu „Boguchwałki”.

Dzień Pikniku zakończył się słodkim poczęstunkiem dla
dzieci i rodziców przygotowanym przez grupę wolontariuszy.
Energię zdobytą w ten sposób dzieci zużyły podczas uczest-
nictwa w konkursach i quizach z zakresu znajomości bajek
i baśni. W ich przeprowadzenie włączyły się dziewczęta z Wo-
lontariatu Studenckiego – Projektor. Każde dziecko i w tym
konkursie było wygrane, co świadczy o tym, że nasi Mali Czy-
telnicy kochają cudowny świat bajek i baśni. Zadaniem nas –
dorosłych jest zaś, aby w tym świecie mogły pozostać jak
najdłużej i by nie zagubiły wrażliwości na książkę, która po-
winna zostać ich przyjacielem na każdą pogodę teraz i w do-
rosłym życiu.

Dziękujemy całej „szczęśliwej siódemce” – grupie Wolon-
tariuszy Oddziału Totalizatora Sportowego w Rzeszowie za
wysiłek i czas poświęcony na pracę włożoną w realizację pro-
jektu w naszej szkole, ale przede wszystkim za wielkie serca
otwarte na pomoc innym.

Najlepszą nagrodą, poza słowami uznania, niech będą dla
Państwa uśmiechy na buziach dzieci, które żywiołowo reago-
wały na efekt Waszej pracy.

Katarzyna Guzy

wieniem obserwowali wyczyny naszych
strażaków.

W międzyczasie można było podzi-
wiać tematyczne wystawy związane
z ruchem drogowym: modele skrzyżo-
wań, pojazdów samochodowych i pra-
ce plastyczne. Na boisku szkolnym funk-
cjonował rowerowy tor przeszkód przy-
gotowany przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego z Rzeszowa, gdzie dla
uczniów i rodziców przeprowadzono kon-
kurs jazdy na rowerze. Warto wspomnieć,
że w tym konkursie udział wzięli także
uczniowie SP w Racławówce. Dla wszyst-
kich uczestników jazdy konkursowej
WORD ufundował nagrody.

Nie od dziś wiadomo, że wyścigi sa-
mochodowe to ulubiony sport dużych
i małych chłopców, dlatego przeprowa-
dzono wyścig modeli samochodów wy-
konanych samodzielnie przez uczestni-
ków. Uczniowie wykazali się pomysłowo-
ścią w wykonaniu tych modeli i było wi-
dać ich zaangażowanie w rywalizacji.

W imieniu organizatora, którym była
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisła-
wa Maczka w Boguchwale, dziękujemy
występującym i widzom za uczestnictwo
w pikniku i mamy nadzieję, że przyczy-
nił się on do pogłębienia świadomości
zarówno wśród rodziców jak i dzieci.

Lesław Palimąka

„Kumulacja dobrej woli”
w Szkole Podstawowej w Boguchwale

W dniu 6 czerwca 2013 r. odby³ siê w Szkole Podstawowej w Boguchwale Piknik czytelniczy

pod has³em „CHCECIE BAJKI – OTO BAJKA”. Wydarzenie to zosta³o po³¹czone z uroczystym
otwarciem odnowionej sali lekcyjnej.
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Wydawnictwa / Sport

W tym roku ukazały się już trzy nowe książki wyda-
ne przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Boguchwale:
- Krzysztof Jarosz, „Ksiądz Józef Mucha. Kustosz
Zakątka Maryi”,
- Ryszard Tłuczek, „Lutoryż 1373-1990”,
- Sławomir Wnęk, „Metryki zmarłych we wsi Bogu-
chwała w latach 1839-1949”.

Publikację są znakomitą okazją do zachowania
historii i kultury Miasta i Gminy Boguchwała na kar-
tach książki. Dzięki tym książkom większe grono osób
pozna ciekawych ludzi, miejsca i ich historię.

W przygotowaniu kolejne wydawnictwa.

Z ¿ycia Ko³a

Wêdkarskiego nr 13
w Boguchwale

Zarząd Koła Wędkarskiego informuje,
że jego nowa siedziba mieści się w bu-
dynku GOK przy ul. Kolejowej 15. Zmia-
na lokalizacji wynikała z narzucenia opła-
ty czynszu za korzystanie z poprzednie-
go lokalu.

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych,
że na rok 2013 przewidziana jest organizacja 8 zawodów węd-
karskich. Szczegóły imprez są dostępne na naszej stronie in-
ternetowej www.pzw.org.pl – koło nr 13 Boguchwała.

W dotychczas rozegranych zawodach triumfowali:
Zawody Otwarcia Sezonu – 1. Kopacz Janusz 2. Pociask

Wiesław 3. Tomaszewski Jan
Mistrzostwa Koła – 1. Kopacz Janusz 2. Rączy Jaromir

3. Kozicki Bartosz
Spinningowe Mistrzostwa Koła – 1. Strzępek Tomasz

2. Rzepka Bogdan 3. Chrzanowski Jacek
Osobny rozdział to Zawody Otwarte z Okazji Dnia Dziec-

XXII Rajd Rzeszowski

Kajetan Kajetanowicz i Jaros³aw Baran wy-
grali 22. Rajd Rzeszowski, czwart¹ rundê
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski.

Grzegorz Grzyb, jadący Skodą Fabią S2000, liderował staw-
ce wygrywając piątkowy I etap rajdu. Niewielkie różnice po-
między czołowymi załogami najlepiej świadczą, jak bardzo
wyrównana była rywalizacja na trasach
odcinków specjalnych. Obrońca tytułu
wygrał trzy OS-y, przy dwóch wygranych
rzeszowskiego kierowcy. Jednak wy-
śmienicie przejechany odcinek w Lubeni
pozwolił Grzybowi wystartować w Nie-
chobrzu z przewagą 4,9 sekundy.

Pierwszy odcinek w Niechobrzu padł
jednak łupem Kajetanowicza, który po-
konał 13 km trasę w czasie 7 minut
i 5 sekund osiągając średnią prędkość

Nowości regionalne

ka, podczas których liczebność
uczestników przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Łącznie w zawo-
dach uczestniczyło 39 dzieci w wie-
ku od 3 do 15 lat, razem z opiekuna-
mi było 55 osób. Dzięki naszym
sponsorom – firmie Spar z prezesem
Sławomirem Sendeckim, firmie Spe-
cjal oraz piekarni państwa Uryniak –
każde dziecko otrzymało pokaźną
paczkę ze słodyczami, zaś Zarząd
Koła ze swoich funduszy zakupił każ-

demu uczestnikowi okazały puchar. Fotorelację z imprezy moż-
na zobaczyć w naszej Galerii.

Przeprowadziliśmy również wiosenne sprzątanie Wisłoka.
W sumie uzbieraliśmy ponad 20 worków odpadów oraz zlo-
kalizowaliśmy dwa nielegalne wysypiska śmieci. Jak co roku,
w sprzątaniu brali udział tylko członkowie Zarządu Koła.

W 2013 roku nastąpiła również zmiana na stanowisku Pre-
zesa Koła. Nowym prezesem został Adam Sierżęga, obejmu-
jący stanowisko po Grzegorzu Burz, który zrezygnował z do-
tychczas pełnionej funkcji ze względów osobistych.

Wiceprezes Marek Pokrywka

109 km/h. Drugi przejazd OS-u przyniósł zaskakujące rozstrzy-
gnięcia. Swoje szanse na zwycięstwo zaprzepaścił Grzyb, któ-
rego Skoda opuściła drogę na Kątach. Pomimo pomocy kibi-
ców zawodnik stracił blisko minutę do sensacyjnego zwycięz-
cy odcinka Łukasza Habaja.

Załoga Kajetanowicz/Baran okazała się najlepsza na po-
zostałych odcinkach specjalnych i wygrała cały rajd. Drugie
miejsce w zawodach zajęli Maciej Rzeźnik i Przemysław Ma-
zur, którzy do zwycięzcy stracili 1:09,7 minuty. Załoga Grzyb/
Siatkowski zajęła ostatecznie trzecie miejsce, a Łukasz Ha-
baj, szanse na miejsce w „trójce” stracił na ostatnim OS-ie

w Zagorzycach gdzie rozbił swoje Mitsu-
bishi.

W klasyfikacji załóg w samochodach
z napędem na jedną oś zwyciężyli Bryan
Bouffier i Xavier Panseri. Jarosław Szeja
po zaciętej rywalizacji wygrał zawody
w klasyfikacji Rajdowego Pucharu Polski.
Nad drugim na mecie Mateusz Kubatem
uzyskał zaledwie sekundę przewagi.

Źródło: www.rajd.rzeszow.pl
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21 par walczy³o

o Mistrzostwo Gminy

Boguchwa³a

w Siatkówce

Pla¿owej Mê¿czyzn

A¿ 21 par wziê³o udzia³
w Otwartych Mistrzostwach
Gminy Boguchwa³a w Siat-

kówce Pla¿owej Mê¿czyzn.
Turniej sta³ na dobrym pozio-
mie, a kibice zgromadzeni na
boisku przy Szkole Podsta-
wowej w Woli Zg³obieñskiej
mogli obejrzeæ kilka bardzo

emocjonuj¹cych spotkañ.

W pierwszej rundzie ekipy rywalizo-
wały w siedmiu trzyzespołowych gru-
pach. Awans do finału uzyskali zwycięz-
cy grup, a także najlepszy zespół z dru-
giego miejsca. Najciekawiej było w gru-

Olimpiada jest ona oficjalnie organi-
zowana od 1961 roku, co cztery lata
w jednym z europejskich miast, w któ-
rym spotykają się zgłoszone przez naro-
dowe związki pożarnicze drużyny straża-
ków ochotników, zawodowców oraz mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze, aby zma-
gać się w konkurencjach sportowo-po-
żarniczych. Olimpiada jest demonstracją
postępu i techniki pożarniczej, a także
sportowych możliwości strażaków.

Polska reprezentacja liczyła 196
uczestników w tym drużyny kobiece, mę-
skie, młodzieżowe, sportu pożarniczego
i sędziowie.

Drużyna OSP Niechobrz występowała
w Klasie „A”, gdzie rywalizowała z 73 ze-
społami, osiągając duży sukces, gdzie
ostatecznie uplasowała się w Strefie Zło-
tego Medalu.

Złota drużyna startowała w składzie:
1. Marian Wnęk
2. Sebastian Dziedzic
3. Tomasz Czech
4. Michał Chmiel
5. Piotr Soroka
6. Damian Wróbel
7. Jacek Pelczar
8. Dominik Świeca
9. Mateusz Słaby
10. Józef Tobiasz

Trenerem i koordynatorem tej druży-
ny jest dh Stanisław Rałowski na Olim-
piadzie występował również, jako sędzia
z Polski. Przygotowania do Olimpiady
trwały od ubiegłego roku, po zakończe-
niu Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-
Pożarniczych, które odbyły się 8 września
na stadionie lekkoatletycznym AWF
w Białej Podlaskiej woj. lubelskie. Tam też
drużyny z najlepszymi wynikami uzyska-
ły prawo startu w Międzynarodowej Olim-
piadzie Pożarniczej. W Klasie „A” prawo
startu wywalczyło 5 drużyn, Nasza dru-
żyna z Niechobrza zajęła IV – te miejsce
tracąc do medalu zaledwie 0, 77 sek.

Startujące drużyny zmagają się
w określonych konkurencjach: ćwiczeniu
bojowym i sztafecie pożarniczej. W ćwi-
czeniu bojowym 9 zawodników startuje
na macie gdzie w miejscach wyznaczo-
nych regulaminem rozkłada sprzęt. Do-
wódca zgłasza gotowość sędziemu, wy-
daje rozkaz drużynie, po którym nastę-
puje rozwinięcie sprzętu zgodnie z regu-
laminem. Sędziowie oceniają prawidło-
wość wykonywania zadań przez po-
szczególnych zawodników. W sztafecie
startuje już tylko 8 zawodników, mężczyź-
ni mają do pokonania równoważnię, ścia-
nę oraz rurę. Pozostałe etapy sztafety to
50- metrowe odcinki płaskiej powierzch-

ni do przebiegnięcia. Zmiany następują
w 10-metrowej strefie, zawodnicy prze-
kazują sobie prądownice, która pełni rolę
„pałeczki”. Wymaga to od zawodników
szybkości dobrej kondycji, wyćwiczonej
równowagi, zespołowego zgrania pew-
nej odwagi szczególnie wejście do rury.

Należy wspomnieć przy tej okazji, że
drużyna z OSP Niechobrz w Klasie „A”
i „B” brała udział w Olimpiadach od roku
1977, tj.:
1. 1977 r. Trento – Włochy
2. 1989 r. Warszawa – Polska
3. 1993 r. Berlin – Niemcy
4. 1997 r. Herning – Dania
5. 2005 r. Varażdin – Chorwacja
6. 2009 r. Ostrawa – Czechy
7. 2013 r. Mulhouse – Francja

pie F, w której spotkały się trzy bardzo
mocne pary. Dwie reprezentowały AKS
Rzeszów: Mateusz Masłowski/ Bartosz
Ślączka oraz Michał Szalacha/ Szymon
Pałka. Stawkę uzupełniła para Głogovii
Głogów: Paweł Dziadosz i Przemysław
Kozub.

Prawdziwa rywalizacja na dobrym
poziomie rozpoczęła się od ćwierćfina-
łów. W pierwszym i drugim bez więk-
szych problemów zwyciężyły pary Kon-
rad Witek/ Przemysław Krawczak oraz
Patryk Masłowski/ Michał Pomianek. Cie-
kawie było w dwóch pozostałych ćwierć-
finałach, a po zaciętych, dramatycznych
meczach do półfinału weszli Mateusz
Masłowski i Bartosz Ślączka oraz Paweł
Krzyśko i Jakub Filip.

Sporo emocji było także w półfina-
łach, a ostatecznie do finałów awanso-
wały duety Masłowski/ Ślączka i Krzyś-
ko/Filip. Ich pojedynek był bardzo wy-
równany i rozstrzygnął się dopiero w tie-
breaku, którego na przewagi wygrali
Paweł Krzyśko i Jakub Filip i to oni zo-
stali Mistrzami Gminy Boguchwała

w Siatkówce Plażowej. Na trzecim miej-
scu uplasowali się Konrad Witek i Prze-
mysław Krawczak, którzy w „finale po-
cieszenia” pokonali Patryka Masłowskie-
go i Michała Pomianka. Wręczenia na-
gród dla najlepszych par dokonał Za-
stępca Burmistrza Piotr Klimczak. Nagro-
dy rzeczowe dla drużyn finałowych ufun-
dowała Gmina Boguchwała.

XV Miêdzynarodowa Olimpiada Po¿arnicza

W dniach od 14 do 21 lipca 2013 w Mulhouse (Francja) odby³y siê XV Miêdzynarodowa Olimpiada Po¿ar-
nicza. To najwiêksze œwiêto europejskiego sportu po¿arniczego, zarówno ochotniczego, jak i zawodo-

wego, które zgromadzi³o oko³o 3 tys. czynnych zawodników z 30 ró¿nych krajów.



   „WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE”  3 (82)  201322

Og³oszenia

JESTEŒMY TAK¯E
W INTERNECIE!

Teraz nasi czytelnicy mog¹ znaleŸæ
WIADOMOŒCI BOGUCHWALSKIE

tak¿e w Internecie na stronie:

www.boguchwala.pl

POMAGAMY NASZYM
CZYTELNIKOM!!!

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

NAPISZ DO NAS!!!

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

SERDECZNIE ZACHÊCAMY!!!

WYKAZ ABONENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W BOGUCHWALE
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Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„Odnowę i rozwój wsi”

za pośrednictwem

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Miejsce składania wniosków:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”

Termin składania wniosków: od 16 września 2013 r. do 30 września 2013 r.

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

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

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl

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

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 r. wynosi 124 832,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące
osiemset trzydzieści dwa złote 00/100).

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR
oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt.
w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

1. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36-040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 17.00 oraz pod numerami tel.: 17 870 15 79; 698 166 371

2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36-072 Świlcza 168
(pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30, tel.: 17 867 01 19

3. Gminnym Punkcie Informacyjno-Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, tel.:
17 850 39 26

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich


