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Z Kalendarza
Burmistrza...
13.05 - spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale
biorącymi udział w programie “Mistrzowie Kodowania”
16.05 - spotkanie samorządowców z wicepremier Elżbietą Bieńkowską w Podkarpackim
Urzędzie Wojewódzkim
17.05 - spotkanie z ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem oraz europosłanką Elżbietą Łukacijewską dot. realizacji przebudowy drogi krajowej nr 9 w Lutoryżu i Zarzeczu
21.05 - spotkanie ze Starostą Rzeszowskim
dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
21.05 - posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT
ROF
22.05 - spotkania z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów
23.05 - udział w obchodach jubileuszu Zakladnej Skoly Lucna we Vranovie nad Toplou oraz
spotkanie z Prezydentem Słowacji Ivanem Gasparovicem
29.05 - LII Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
30.05 - walne zgromadzenie Związku Gmin
Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
30.05 - walne zebranie Lokalnej Grupy Działania „Trygon” - Rozwój i Innowacja
02.06 - spotkanie z sołtysami
03.06 - finał Boguchwalskiej Amatorskiej Ligi
Siatkówki w Kielanówce
05.06 - posiedzenie Komitetu Sterującego
ZIT ROF
09.06 - spotkanie z dyrektorem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
12.06 - posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT
ROF
12.06 – spotkanie z przedstawicielami spółki

Polskie Inwestycje Rozwojowe dot. partnerstwa publiczno-prywatnego

13.06 - spotkanie z Tadeuszem Kempińskim,
zastępcą dyrektora ds. Zarządzania Drogami
i Mostami GDDKiA Oddział w  Rzeszowie
13.06 - wizyta u ks. Stanisława Buszty z okazji
40-lecia posługi kapłańskiej
13.06 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
15.06 - udział w koncertowej „Kulturalnej niedzieli” zorganizowanej w ramach Dni Gminy Boguchwała
16-17.06 - udział w XXII Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych
17.06 - LIV Sesja Rady Miejskiej w Boguchwale
21.06 - udział w XV Powiatowym Dniu Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego w Górnie

Relacja z sesji
LII Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29
maja 2014 r. Głównym punktem obrad było zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Gminy oraz udzielenie absolutorium za 2013 rok. Burmistrz Wiesław Dronka określił rok
2013 jako korzystny dla Gminy pod względem skali dochodów i inwestycji. Podkreślił, iż nadwyżka operacyjna będąca
różnicą między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2013 wyniosła 7,4 mln.
Jednoznacznie wskazuje to, że Gmina Boguchwała jest
w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, a wysokość nadwyżki umożliwia Gminie realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Szczegółowe sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy
Agnieszka Guzek.
W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku następowały zmiany, w wyniku których planowane kwoty dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów uległy zwiększeniu.
Wykonanie budżetu gminy zamknęło się  po stronie dochodów
kwotą 49 726 726,58 zł, co stanowi 96,79% planu, w tym dochody bieżące 47 854 222,27 zł, dochody majątkowe 1 872
504,31 zł. Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą
49 676 082,52 zł, co stanowi 92,26% planu, w tym wydatki
bieżące
40
442
135,05
zł,
wydatki
majątkowe
9 233 947,46 zł.
W wyniku głosowania Burmistrz Wiesław Dronka otrzymał
absolutorium za 2013 rok.
Na LII Sesji Rady Miejskiej zostały podjęte uchwały dotyczące:
1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Boguchwała za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu,
2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2013 rok,
3. Zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy,
4. Zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy,
5. Zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy,
6. Zmian w budżecie,
7. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
8. Zaciągnięcia kredytu,
9. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP
w Boguchwale,                                          
10. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania LOK „Wspólnota”
w Zgłobniu,
11. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania LOK „Razem”
w Niechobrzu,
12. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania MCK w Boguchwale,                               
13. Utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Boguchwale,                                              
14. Zatwierdzenia realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej”,                                   
15. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej
w Zgłobniu,                            
16. Nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Niechobrzu,                        
17. Zawarcia porozumienia z Gminą Rzeszów, Gminą Lubenia i powiatem Rzeszowskim dotyczącym wspólnego wykonania zadania publicznego obejmującego budowę dróg
powiatowej i gminnej.
Uroczysta LIII Sesja Rady Miejskiej

odbyła się w dniu 13 maja 2014 r., zwołana w ramach obchodów Dni Gminy Boguchwała. Uroczystą Sesję rozpoczął
referat “Tradycja i trwanie. Dziedzictwo kulturowe regionu” wygłoszony przez kierownika Muzeum Etnograficznego
w Rzeszowie Damiana Drąga. Kolejnym punktem obrad było
przyjęcie uchwał nadających tytuły “Zasłużonych Obywateli
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Zasłużeni Obywatele
Gminy Boguchwała
Gminy Boguchwała”. W tym roku tytuły odebrali:
• Pan Mieczysław Biały - Prezes Towarzystwa Ognisk i Szkół Artystycznych
w Rzeszowie, dyrygent chórów „Deo
Gloria” i „Gaudium”
• Pan Jacek Nowak - Prezes Zarządu
Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty, organizator boguchwalskich plenerów malarskich
• Pan Kazimierz Siorek - Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Pamiątkowe dyplomy wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Dziedzic oraz
Burmistrz Boguchwały Wiesław Dronka. Sesję Rady Miejskiej zakończyły wystąpienia
zaproszonych gości. Głos zabrali: Poseł do
Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg,
Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz  
przedstawiciele delegacji z miast partnerskich: Juri Bowa - Mer Trościańca (Ukraina),
Stefan Milovcik - Primator Sniny (Słowacja),
Andrzej Kriszanda - Pregnosta Vranova nad
Topľou (Słowacja) i Karel Paciska - Starosta Bystrzycy nad Pernstejnem (Republika
Czechy).

LIV Sesja Rady Miejskiej

odbyła się 17.06.2014 r., na której zostały
podjęte uchwały dotyczące:
1. Zmian w budżecie,
2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
3. Zabezpieczenia w formie „WEKSLA
IN BLANCO” umowy,
4. Zabezpieczenia w formie „WEKSLA
IN BLANCO” umowy,
5. Podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej,
6. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego,
7. Udzielenia pożyczki Gminnej Bibliotece
Publicznej w Boguchwale,
8. Udzielenia pożyczki dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu,
9. Udzielenia pożyczki dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem” w Niechobrzu,
10. Udzielenia pożyczki dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu,
11. Udzielenia pożyczki dla Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu,
12. Udzielenia pożyczki dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale,
13. Zamiany
nieruchomości
położonych
w Niechobrzu,
14. Zamiany
nieruchomości
położonych
w Niechobrzu,
15. Nabycia
nieruchomości
położonych
w Racławówce,
16. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Boguchwale,
17. Kierunków działania Burmistrza.
UM

Jacek Krzysztof Nowak – ur. 20 lipca 1953
roku w Krakowie. Artysta witrażysta, animator
kultury, grafik komputerowy. Pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych Rzeszowie. Opiekuje się zbiorami sztuki, ponadto zajmuje się projektowaniem
i opracowaniem albumów oraz katalogów wystawienniczych. Od ponad 20 lat wspólnie z żoną Ewą
Jezienicką-Nowak projektują i wykonują witraże.
Ich wspólne prace można oglądać w kościołach
m.in. w Boguchwale, Bratkowicach, Racławówce
oraz w rzeszowskiej katedrze.
Od 2005 roku organizator i komisarz Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Boguchwale.
Impreza ta na trwałe wpisała się do kalendarza
wydarzeń artystycznych na Podkarpaciu, a co za  
tym idzie, miasto Boguchwała stało się ośrodkiem pracy twórczej, cenionym i rozpoznawalnym
w Polsce. Coroczny boguchwalski plener to również spotkania z muzykami i koncerty w ramach
„Wieczoru Muzyki i Plastyki”. O randze boguchwalskiego pleneru świadczy fakt, że uczestniczą
w nim uznani i cenieni artyści, w większości profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych, ponadto artyści
z Armenii, Czech, Słowacji i Ukrainy. Każdy plener
kończy się wystawą prezentującą prace powstałe
podczas spotkań artystycznych, każdorazowo jest
to ok. 200 dzieł sztuki. Prace z plenerów promują
Boguchwałę m. in. w Galerii Sztuki w Zakopanem,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Biurze
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. Podczas spotkań plenerowych Jacek K. Nowak nie zapomina
o najmłodszych artystach z gminy Boguchwała.
Organizowane są dla dzieci i młodzież warsztaty
artystyczne, na których poznają tajniki malarstwa
i grafiki, prowadzone przez doświadczonych  pedagogów i wykładowców uczelni artystycznych.
Jest współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury Narodowej i Działalności Charytatywnej przy Parafii
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale. Członek Komisji Kultury przy Miejskim Centrum
Kultury w Boguchwale.
W 2013 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w Dziedzinie Kultury,
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury.
Od 1998 roku mieszka w Boguchwale.
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Zasłużeni Obywatele
Gminy Boguchwała

Kazimierz Siorek – ur. 28 lutego 1953 roku w Niechobrzu,
od najmłodszych lat związany
z ruchem pożarniczym, któremu
z ogromnym zaangażowaniem
poświęca się do dnia dzisiejszego. Jako członek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niechobrzu
brał udział w wojewódzkich oraz
strefowych zawodach pożarniczych. Od roku 1979 członek
OSP Racławówka, od 1986 roku
członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Boguchwale, a od
kwietnia 1994 roku Prezes Zarządu. Wielokrotny delegat Gminy Boguchwała na Wojewódzki
Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych.
Za społeczne zaangażowanie
na rzecz działalności przeciwpożarowej odznaczony brązowym,
srebrnym i złotym „Medalem za
zasługi dla Pożarnictwa”. W 2010
roku Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej odznaczył druha Kazimierza Siorka Brązowym Krzyżem Zasługi, a Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Złotym
Znakiem Związku. W 2012 roku
odznaczony „Brązową Odznaką
zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” Ministra Spraw Wewnętrznych.
W latach 80-tych był jednym
z inicjatorów budowy remizy
OSP w Racławówce, współorganizował Komitet Społeczny,
którego został przewodniczącym oraz pozyskiwał sponsorów
na rzecz tej budowy. Przyczynił
się do dofinansowania nowych
wozów strażackich oraz sprzętu
pożarniczego dla jednostek z terenu gminy.
Zaznaczył w sposób istotny
swoją obecność w Gminie Boguchwała dając przykład życzliwości, kultury osobistej, współdziałania na niwie działalności
społecznej, zyskując uznanie
strażaków i społeczeństwa.

Mieczysław Biały – ur. 27

listopada 1949 roku w Turbi
gmina Zaleszany. Absolwent
Liceum
Ogólnokształcącego
w Stalowej Woli, Studium Nauczycielskiego w Krośnie oraz
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach - specjalność
muzyka. Od 1970 roku mieszkaniec Boguchwały, przez 36
lat nauczyciel, pedagog, wykładowca muzyki w Szkole
Podstawowe w Boguchwale,
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rzeszowie, Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Jednocześnie
w latach 1995-2006 nauczyciel i dyrektor Społecznego
Ogniska Muzycznego nr 2.
W latach 2002-2012 Vice Prezes, a od 2012 Prezes Towarzystwa Ognisk i Szkół Artystycznych w Rzeszowie.
Od roku 1990 do chwili
obecnej prowadzi Chór „Deo
Gloria” z Boguchwały, a od
2004 także Chór „Gaudium”
z Mogielnicy. Połączone chóry
wspólnie występowały m.in.
na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Ołomuńcu w Czechach, gdzie zdobyły
2 medale w kategorii muzyka
sakralna oraz w Międzynarodowym Festiwalu w Kiten
w Bułgarii, gdzie również
otrzymały nagrody. Ponadto
chóry koncertowały w Krzemieńcu, Lwowie na Ukrainie,
w
Krakowie,
Zakopanym,
Szczawnicy i Rzeszowie.
Dzięki determinacji i staraniom Pana Mieczysława
Białego środowisko muzyczne
Gminy Boguchwała od lat odnosi znaczące sukcesy, a kolejne pokolenia mieszkańców
mogą realizować swoje pasje
i zainteresowania.
Renata Ludera

PKS
-bilety ulgowe
dla mieszkańców
Gminy Boguchwała
Od 1 czerwca 2014 r. na liniach wykonywanych w komunikacji PKS na
terenie Gminy Boguchwała wprowadza się ulgi samorządowe dla
mieszkańców na bilety jednorazowe oraz nową ofertę biletów rodzinnych na 31 dni.
Dla seniorów powyżej 70 lat na terenie
gminy wprowadzony został bilet jednorazowy socjalny na niebieskich PKS-ach
w cenie 1 zł.
Do ulg uprawnieni są wyłącznie
mieszkańcy Gminy Boguchwała na podstawie dokumentu poświadczającego
adres zamieszkania na terenie gminy.
Wprowadzona zmiana wiąże się
z dużymi oszczędnościami w domowych
budżetach dla tych mieszkańców, którzy
w dojeździe do Rzeszowa, czy na terenie
gminy korzystają z niebieskich autobusów PKS.
Przykładowo bilet jednorazowy z pętli
w Woli Zgłobieńskiej do Rzeszowa, który
kosztował 5,50 zł od 1 czerwca kosztuje
tylko 3,50 zł, a bilet miesięczny jest tańszy
o 64 zł. Mieszkaniec Nosówki czy Zgłobnia,
który płacił dotychczas za bilet jednorazowy 4,70 zł po zmianie zapłaci tylko 2,80
a bilet miesięczny będzie tańszy o 46 zł.
Wprowadzona zmiana powoduje, że
wszyscy mieszkańcy gminy, również tych
sołectw gdzie nie ma „żółtej” komunikacji MKS mają zbliżone ceny za bilet do
Rzeszowa i po terenie gminy a dopłaty
do wprowadzonych ulg z budżetu gminnego są na podobnym poziomie.  
Pasażerowie
którzy
korzystają
z usług MKS-u będą mogli wsiadać również do niebieskich autobusów PKS płacąc za bilet jednorazowy taką samą cenę
jak w MKS-ie. Równocześnie honorowany będzie bilet miesięczny zakupiony na
linię MKS w autobusach PKS-u na danej
trasie.
Szczegółowe informacje na stronie
www.boguchwala.pl oraz na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie tel. 17 86 75 718.
ZG PKS
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Przywieźli dobre wiadomości.
Będzie chodnik przy krajówce
w Lutoryżu i Zarzeczu!
17 maja w Boguchwale gościliśmy
Panią poseł do Parlamentu Europejskiego   Elżbietę Łukacijewską
oraz posła na sejm RP Zbigniewa
Rynasiewicza. Pan poseł od listopada ub. roku jest sekretarzem stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu
do spraw zarządzania infrastrukturą drogową. Na spotkaniu z mieszkańcami i władzami gminy nasi goście poinformowali o przekazaniu
środków finansowych z Krajowego
Funduszu Drogowego do Oddziału
GDDKiA w Rzeszowie na przebudowę pobocza drogi krajowej nr 9
w Lutoryżu i Zarzeczu. Realizacja inwestycji o wartości   kosztorysowej
1,7 mln zł przewidziana jest w tym
roku. Projekt inwestycji zakłada budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9 o długości 2 380 m (odcinek
po prawej stronie drogi krajowej)
oraz 390 m (3 odcinki po lewej stronie drogi krajowej) wraz z budową
dwóch zatok autobusowych, trzech
kładek, rowów krytych pod chodnikiem oraz odwodnienia.
Starania o realizację tej inwestycji władze gminy wraz z mieszkańcami rozpoczęły jeszcze w 2004 roku.
Zwiększające się z roku na rok, natężenie ruchu oraz coraz częstsze kolizje
i wypadki były nie do zaakceptowania.
Na przestrzeni tych lat staraliśmy się
poprzez liczne pisma i petycje, spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w warszawskiej
centrali i rzeszowskim oddziale, wizyty
w ministerialnych i poselskich gabinetach dotrzeć do decydentów. Poziom
determinacji w rozwiązaniu tego problemu był tak duży, że władze gminy z gminnego budżetu przeznaczyły
135 tys. zł na projekt budowy chodnika
i  oświetlenia.
W celu poparcia działań Burmistrza, 25 maja 2012 roku, Komitet
mieszkańców wsi Lutoryż  i Zarzecze
przeprowadził akcję protestacyjną
na krajowej 9. Chrońmy życie – Stop
wypadkom! Nasz projekt, wasze
wykonanie – głosiły transparenty
mieszkańców. 22 sierpnia 2012 roku
mieszkańcy Lutoryża i Zarzecza zorganizowali kolejny protest, tym razem przed siedzibą GDDKiA w Warszawie. O interwencję zwrócono się
również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przełom przyniosły spotkanie
z Panią poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską
oraz ministrem   Zbigniewem Ryna-

siewiczem, którzy osobiście wsparli
nasze długoletnie starania o poprawę bezpieczeństwa przy krajówce
w Lutoryżu i Zarzeczu. Za tę pomoc,
podziękowania
w czasie sobotniego spotkania złożył
burmistrz
Boguchwały, przedstawiciele sołectwa oraz
dyrekcja,
rodzice
i dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Lutoryżu.
UM
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Przedsiębiorcy z terenu Gminy Boguchwała
z wizytą studyjną w Niemczech
W dniach 4-8 maja br. odbyła się
wizyta studyjna do Niemiec dla
przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała. Misję skierowano
do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Boguchwała oraz planują rozwój
działalności na rynku niemieckim.
W spotkaniach uczestniczyli także
przedstawiciele samorządu terytorialnego, w tym Burmistrz Boguchwały
i Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wizyta studyjna została zrealizowana w ramach projektu pn. „Partnerstwo polsko-niemieckie szansą
rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
Celem wyjazdu było nawiązanie
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z terenu Boguchwały a przedsiębiorcami niemieckimi. Umożliwienie
kontaktu pomiędzy firmami wpłynie
na poznanie sposobów zarządzania,
wykorzystanie technologii i sposobów
produkcji, które są stosowane poza
granicami naszego kraju. Pozyskana
wiedza w przyszłości powinna przełożyć się na rozwój polskiej przedsiębiorczości, która odgrywa olbrzymią
rolę na rynku krajowym.

W trakcie wizyty uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami Chambre de Commerce
oraz Chambre de Metiers, a także
z przedstawicielami   ministerstwa
gospodarki, gdzie oficjalne podpisano deklarację o wzajemnej współpracy z organizacją SAARLORLUX-Pol. Delegaci uczestniczyli także
w konferencji z przedstawicielami GW Saar, IHK Saarland, Saaris,
HWK oraz zwiedzali Firmę Villeroy
& Boch, Hutę Völlklingen oraz kopalnię w Velsen.
Uczestnicy wizyty wzięli udział
także w oficjalnym otwarciu wystawy
poświęconej Januszowi Korczakowi
realizowanej w ramach obchodów
tygodnia polskiego w Niemczech.
Zwieńczeniem polsko-niemieckiej

współpracy było spotkanie w ratuszu
Urzędu Miejskiego w Saarbrucken
oraz deklaracja dalszej współpracy
z Panią Burmistrz Eppelborn Birgit
Müller-Closset.                        UM

W boguchwalskim żłobku będzie taniej
Taką informację na spotkaniu
z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka „Słodki Bobasek”
w Boguchwale przekazał zastępca burmistrza Piotr Klimczak.
Obecny miesięczny koszt pobytu
dziecka w żłobku to 640 zł oraz opłata za wyżywienie w wysokości około
150 zł miesięcznie. Rodzice ponosili
pełną opłatę za wyżywienie oraz płacili
czesne w wysokości 340 zł. Pozostałe
300 zł pokrywane było bezpośrednio
z budżetu gminy Boguchwała.
Dzięki środkom finansowym pozyskanym w procedurze konkursowej
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch 2014”
jeszcze w czerwcu rodzice, którzy są

ostatecznymi beneficjentami programu zapłacą do 170 zł mniej za pobyt
dzieci w placówce. Niższe miesięczne
czesne będzie obowiązywać do końca
roku kalendarzowego. Dla domowych
budżetów oznacza to oszczędność
około 1 tys. zł.
Żłobek „Słodki Bobasek” w Boguchwale funkcjonuje od grudnia 2012
roku. W nowoczesnym budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
mieszczącego się przy ulicy Przemysłowej, czterdzieścioro maluchów spędza
czas na zabawie, mając zapewnioną
opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną.
Budowa zrealizowana została ze
środków Gminy Boguchwała przy
wsparciu dotacyjnym Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu „MALUCH 2012”. Kwota dofinansowania wyniosła ponad 460 tys.
UM
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Biblioteka w Boguchwale
zmienia swoje oblicze
Rozpoczęły się prace związane z remontem i modernizacją
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przy ul.
Dr. Tkaczowa 146.
Zakres robót w budynku biblioteki obejmuje: roboty rozbiórkowe
i demontażowe, roboty murarskie
i tynkarskie, roboty posadzkarskie
i okładzinowe, montaż sufitów i ścianek działowych oraz obudów gipsowo-kartonowych, montaż stolarki
drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi
wejściowych, montaż okiennych parapetów wewnętrznych, roboty malarskie: zeskrobanie farby, malowanie i szpachlowanie ścian, montaż
platformy dźwigowej wewnętrznej,  
wykonanie okładzin schodów i balustrad schodowych, likwidację otworu
drzwi zewnętrznych wraz z uzupełnieniem elewacji, dostawa i montaż
nadproży. Ponadto wykonanie prac
instalacyjnych: instalacji wodnej
i kanalizacyjnej wraz z montażem
przyborów sanitarnych, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie kurtyny powietrznej
wraz z podłączeniem do instalacji
c.o., wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej, wykonanie instalacji
elektrycznych silnoprądowych wraz
z osprzętem oraz oprawami oświetleniowymi, puszkami podłogowymi,
z wykonaniem zasilania odbiorników
branży sanitarnej i teletechnicznej,
z wykonaniem zasilania platformy
dźwigowej, wykonanie oświetlenia

ewakuacyjnego, wykonanie instalacji słaboprądowych: sieci logicznej,
instalacji CCTV (telewizji dozorowej), instalacji nagłośnienia. Wykonawcą zadania jest firma „MET-BUD”
Sp. J. J. Leszczak, K. Leszczak,
T. Leszczak, 38-100 Strzyżów, ul.
Spółdzielcza 1a. Wartość prac remontowych i modernizacyjnych wynosi    455 396,80 zł.   
Kolejnym etapem będzie zakup
wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego.
W/w prace   realizowane   są
w ramach  zadania: Remont i zakup
wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale   wpółfinansowanego z Programu Wieloletnie-

go Kultura + Priorytet „Biblioteka +
Infrastruktura bibliotek” ze środków
finansowych Ministra Kultura i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa zgodnie z umową Nr 00074/13/PWK/IK z dnia
25.07.2013 roku. Całkowita dotacja  
z budżetu MKiDN wynosi 905 365,00
zł. Kwota wkładu własnego, który
został przekazany przez Samorząd
Gminy Boguchwała w formie dotacji
celowej wynosi 317 289, 00 zł.
Realizacja zadania w znacznym
stopniu podniesie standard usług
bibliotecznych świadczonych przez
bibliotekę dla mieszkańców naszej
gminy oraz pozwoli na jej rozwój.
GBP

Program Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
realizowany przez Instytut Książki

Uczestnik Powstania Wielkopolskiego Andrzej Grochowy
spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zabierzowie
Andrzej Grochowy urodził się 30 listopada 1899 r. w miejscowości Morownica, gmina Śmigiel, powiat Kościan w Wielkopolsce. Jego rodzice
to Jan i Jadwiga Agnieszka  Sobolewska.  Miał kilkoro rodzeństwa. Szkołę
powszechną ukończył w Skarbowie
pow. Wolsztyn. Do czasu powołania
do wojska pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Do
poboru wojskowego stanął w 1918 r.
i został wcielony  do  armii niemieckiej. W okresie od 5 stycznia 1919 r.

do 22 lutego 1919 r. był uczestnikiem
powstania wielkopolskiego służąc w
tzw. Kompanii Wielichowskiej. Brał
udział w walkach pod Wolsztynem,
Zbąszyniem, Grudnem, Kumorowem
i Wiedzichowem pod dowództwem
podporucznika Kabscha. Dalsza jego
służba wojskowa to 56 Pułk Piechoty
(14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej).
Był żołnierzem 6 kompanii. Zwolniony z wojska i przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego szeregowego  
w dniu 24 listopada 1921 r.

Za swoją szczególnie zaangażowaną i nienaganną służbę wojskową
w Powstaniu Wielkopolskim został
odznaczony Krzyżem Walecznych.  
Nr leg. 28114 z dnia 26 marca 1921
r. W okresie od 19 kwietnia 1960 r.
był członkiem Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację wielośrodowiskowej organizacji kombatanckiej, która skupiała w swoich szeregach również uczestników powstania
wielkopolskiego. Opinie potwierdzającą jego udział w powstaniu podpi-

10
sali Andrzejowi Grochowemu kombatanci: Tadeusz Frankowski zam.
w Wielichowie i Leon Kmieć z Zielęcina, pow. Kościan.  Nr ewidencyjny
Andrzeja Grochowego to 216766, nr
legitymacji członkowskiej 1056/PO.
Jego udział z bronią w ręku w powstaniu potwierdziło również Dowództwo
Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu
Referat Historyczny pismem nr 276I 3624/39 z dnia 30 marca 1939 r.
celem ubiegania o świadczenie jako
uczestnik walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od 8 września 1938 r. był
członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich. Należał do koła w Wielichowie. Zachował się w dokumentach
archiwalnych z tamtego okresu wpis,
że został mu nadany dyplom zweryfikowanego członka Związku Powstańców Wielkopolskich nr 17213. Posiadał zawód chałupnika.
Ożenił się z Jadwigą Agnieszką Franek i przez kilka lat mieszkał
w Łubnicy pow. Kościan. Pracował
przez kilka lat w Zakładzie Doświadczalnym w Zielęcinie. Z żoną dochowali się trójki synów: Stanisława,
Tadeusza i Kazimierza. Od 1970 r.
mieszkał wraz z synem Kazimierzem
i jego rodziną w Racławówce, nr d.
62, który w 1965 r. ożenił się ze
Stanisławą Kalandyk c. Władysława
i Leontyny Gubernat. W docenieniu
zasług Andrzeja Grochowego dla powstania, Rada Państwa nadała mu
w dniu 26.04.1972 r. stopień wojskowy podporucznika Wojska Polskiego.
Uchwałę podpisali: Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński
oraz minister Obrony Narodowej
Wojciech Jaruzelski. Wówczas był
jednym z 27 powstańców wielkopolskich mianowanych na pierwszy
stopień oficerski. Został  odznaczony
również Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym – nr  leg. T-70544 z dnia
30.07.1964 r.
Zmarł nagle 4 lipca 1974 r.
w Racławówce i został pochowany
w dniu 6 lipca na cmentarzu parafial-
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nym w Zabierzowie. Niech pamięć
o Andrzeju Grochowym powstańcu
wielkopolskim spoczywającym na
cmentarzu w Zabierzowie pozosta-

nie wśród naszego społeczeństwa,
jako nasz hołd dla jego oddania wobec naszej Ojczyzny.
Zdzisław Domino
zdzisław.domino@neostrada.pl

Motoryzacyjny weekend
w Boguchwale
17 i 18 maja w Boguchwale odbyło się wyjątkowe wydarzenie
- VI Rajd Nocy Muzeów. Wszyscy,
którzy odwiedzili teren zespołu pałacowo-parkowego w Boguchwale,
mogli podziwiać zabytkowe pojazdy,
które przybyły na IX Zlot Zabytkowej i Militarnej Motoryzacji.
Gratką dla miłośników motoryzacji była obecność Patryka
Mikiciuka – dziennikarza moto-

ryzacyjnego i twórcy programu   telewizyjnego „Legendy PRLu”, który przywiózł z rodzinnego Muzeum
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach bolid historycznej formuły.
Oprócz historycznych bolidów
można było podziwiać m.in. zabytkowe Mercedesy, Fiaty, Fordy, MG,
Saaby, jedyne w swoim rodzaju
BMW Isetta oraz polskie „klasyki” Warszawy, Syreny oraz Maluchy.
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Właściciele mogli sprawdzić swoje
umiejętności oraz szybkość pojazdów
na trasie Super OS-u, który odbył się
na ul. Kwiatkowskiego. Kierowcy po
kilkukrotnym przejechaniu odcinka
ustawili się na starcie Rajdu pod Pałacem Lubomirskich. Honorowego startu  dokonał zastępca burmistrza Piotr
Klimczak, a uczestnicy w zabytkowych
pojazdach udali się do Rzeszowa.
Pasjonaci militariów znaleźli także
coś dla siebie – wojskowe terenówki
oraz imponujący niemiecki transporter
półgąsienicowy z okresu II wojny światowej. W niedzielę uczestnicy rajdu
powrócili do Boguchwały aby spróbować swoich sił na odcinku specjalnym
w Niechobrzu.
Organizatorem IX Zlotu Zabytkowej
i Militarnej Motoryzacji był Automobilklub Rzeszowski. Współorganizatorem
wydarzenia była Gmina Boguchwała.
UM

Uczniowie z Boguchwały i Woli Zgłobieńskiej
na Festiwalu Projektów Mistrzów Kodowania w Warszawie
W
dniach
13-14
czerwca
w Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie odbył się II Festiwal Projektów Mistrzów Kodowania. Do Zamku Ujazdowskiego
przyjechało 76 szkół z całej Polski
w tym reprezentanci naszej gminy
- Mistrzowie Kodowania ze Szkoły
Podstawowej w Boguchwale (Katarzyna Solecka, Rzepka Szymon, Adrian Rojek, opiekun Lesław Palimąka) oraz Szkoły Podstawowej w Woli
Zgłobieńskiej (Magdalena Nieroda,
Magdalena Mik, dyrektor szkoły Krystyna Skarbek-Kremza, opiekun Danuta Palimąka).
Uczniowie wraz z nauczycielami
wzięli udział w uroczystym zakończeniu pierwszej edycji programu.
Mistrzowie Kodowania mieli niepowtarzalną okazję podzielić się swoimi
osiągnięciami oraz zobaczyć projekty swoich kolegów z całego kraju.
„Mistrzowie Kodowania” to program realizowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek

Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,
Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji” oraz firmę Samsung Electronics
Polska. Pierwsza edycja programu
została objęta patronatami Pierwszej Damy RP, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji oraz Ministerstwa
Gospodarki.
Edycja zaowocowała
stworzeniem
kilkuset niesamowitych projektów oraz
popularyzacją nauki
kodowania w całym
kraju. Głównym celem projektu jest
wspieranie rozwoju
kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak
zwanego trzeciego
języka, za który już
dziś uznawane jest
programowanie.
Młodzi
programiści
prezentowali swoje dokonania na
specjalnie
przygotowanych
stanowiskach
wyposażonych
w ogromne ekrany podłączone
do laptopów.
Wszystkie stanowiska odwiedzali zaproszeni goście, m.in.
przedstawiciel Samsung Electronics na Polskę oraz Minister
Administracji i Cyfryzacji Rafał
Trzaskowski, poseł Domicela
Kopaczewska, Alicja Pacewicz
- wiceprezes CEO, Katarzyna
Hall oraz prowadzący spotkanie

- prezenterzy Telewizji Polskiej Paulina Chylewska i Radosław Brzózka.
W drugi dzień, na Zamku Ujazdowskim i Zielonym Jazdowie, odbył się Piknik Mistrzów Kodowania,
gdzie swoje stanowisko również zaprezentowały obie szkoły z naszej
gminy. Na uczestników czekały ta-

kie atrakcje jak: lekcje kodowania
prowadzone przez dzieci, niepowtarzalna okazja odwiedzenia bez kolejek wystawy „Umysł Przyłapany”
w Centrum Nauki Kopernik, warsztaty programowania robotów z fundacją CoderDojo, Scratchowanie
z DJ’ami, czy spotkania z mistrzami
sportu - Arturem Partyką i Otylią Jędrzejczak.
Udział w tym spotkaniu był niesamowitą przygodą dla uczniów i zachętą do tworzenia nowych projektów w poznanym językiem Scratch.
Opracowanie i foto:
Lesław Palimąka
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Bardzo dobre wyniki w Gminie Boguchwała
z tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty
1 kwietnia bieżącego roku, 209
uczniów ostatnich klas szkół
podstawowych z naszej gminy
przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty. Celem sprawdzianu jest
ocenienie wiadomości i pięciu kluczowych umiejętności: czytania, pisania,
rozumowania, wykorzystania wiedzy
w praktyce i korzystania z informacji. Maksymalnie uczeń mógł zdobyć
40 punktów.
Uczniowie naszych szkół uzyskali bardzo dobre wyniki na tle kraju,
województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego.
25,82 pkt - średnia dla kraju
26,3 pkt - średnia dla województwa
podkarpackiego
26,31 pkt - średnia dla powiatu rzeszowskiego
27,51 pkt - średnia dla Gminy
Boguchwała
Aż osiem z jedenastu placówek
szkolnych z terenu gminy, osiągnęło

wynik wyższy od średniej wojewódzkiej. Najlepiej ze sprawdzianem poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół
w Kielanówce, osiągając średnią
31,14 pkt. Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, żadna
ze szkół z terenu gminy nie znalazła
się w grupie szkół z wynikiem niskim.
Pięć szkół osiągnęło wynik średni,
a 6 szkół wynik wysoki.
Uśrednione wyniki sprawdzianu
szóstoklasistów z Gminy Boguchwała według szkół:
ZS Kielanówka - 31,14 pkt
SP Lutoryż - 30,07 pkt
SP Boguchwała - 28,15 pkt
ZS Racławówka - 28,06 pkt
SP Wola Zgłobieńska - 27,63pkt
SP Zarzecze - 27,57 pkt
SP Zgłobień - 26,85 pkt
SP Mogielnica - 26,74 pkt
SP nr 2 Niechobrz - 26,20 pkt
ZS Niechobrz - 25,70 pkt
SP Nosówka - 24,37 pkt

Zdaniem zastępcy burmistrza Piotra Klimczaka: wyniki ze sprawdzianu
naszych szóstoklasistów pokazują, że
starania środowisk szkolnych i samorządu, których celem jest podniesienie
jakości i poziomu nauczania, nie idą
na marne i mamy się czym pochwalić.
Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom, którzy skutecznie przygotowali
uczniów do tego ważnego egzaminu
kończącego szkołę podstawową i życzymy udanych wakacji.
UM

Sportowe sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w Boguchwale na szczeblu powiatowym
11 czerwca w Sokołowie Młp. odbył się finał powiatowy w mini piłce nożnej dziewcząt. Reprezentantki Szkoły Podstawowej w Boguchwale zajęły w tych
rozgrywkach 3 miejsce.
Dziewczyny w składzie: Wiktoria
Pączkowska, Gabriela Mackiewicz,
Oliwia Płatek, Klaudia Kuś, Monika
Monica, Wiktoria Bednarska, Gabriela Hałdyś i Małgorzata Świelik uległy
koleżankom ze Stobiernej 2-1, a w
meczu o trzecie miejsce pokonały SP
Mrowla 4-1.
Natomiast w Krasnem finał rozgrywali chłopcy, którzy odnieśli sukces zwyciężając całe  rozgrywki powiatowe.
Chłopcy, którzy zajęli I miejsce
grali w składzie: Mateusz Krok, Mak-

sym Rzepka, Klaudiusz Dziedzic, Sebastian Suda, Jakub
Bosek, Jan Gliński,
Bartek Cieślicki, Emanuel Drabek i Kacper
Borkowski - pokonali
kolejno SP Wysoka
Głogowska 4-3 oraz
SP Zaczernie 2-1.
Opiekunem
drużyn
był Artur Bilski.
Natomiast
12
czerwca
na
stadionie
CWKS Resovii w Rzeszowie odbyły się powiatowe
zawody w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt
i chłopców. Naszą gminę
reprezentowały zwyciężczynie zawodów gminnych ze Szkoły Podstawowej w Boguchwale, które
i na wyższym szczeblu rywalizacji okazały się niepokonane, zostawiając za
sobą Szkoły z Zaczernia
i Głogowa Małopolskiego.

Drużyna w składzie: Aleksandra
Kalandyk, Aleksandra Sieńko, Joanna Kamińska, Kinga Barć i Julia
Krok, zawody rozpoczęła biegiem
na 60 m, gdzie najlepszy czas osiągnęła Ola Sieńko 9,91 s. Następną
konkurencją był skok w dal i tu także okazała się najlepsza Ola Sieńko
z wynikiem - 3,94 m. Ostatnią konkurencją był rzut piłeczką palantową, najlepiej rzuciła Ola Kalandyk
- 26 m.
Gratulujemy!
Renata Ludera

Kronika
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Kapliczki w Niechobrzu c.d.
Czas powstania: XIX wiek
Opis obiektu: Figurka Matki Bożej Niepokalanej ma sylwetkę wyprostowaną z lekko ugiętą w kolanie
lewą nogą. Ręce ma rozłożone na boki
i opuszczone ku ziemi. Jej długie, falujące, rozpuszczone włosy z przodu
są upięte dwoma kokardami. Ubrana
jest w białą, długą suknię przewiązaną w pasie i niebieską pelerynę, która
jest spięta pod szyją ozdobną spinką. Matka Boża stoi na kuli ziemskiej
z księżycem i gwiazdami. Stopy depczą węża, trzymającego w pysku jabłko. Figura stoi na uskokowym, gzymsowanym postumencie, ustawionym
na podstawie z kamieni. Na postumencie wyryty jest napis: „Pod Twoją obronę uciekamy się Niepokalanie
poczęta Najświętsza Panno Maryjo”.
Figura posiada wysokość 107 cm,
natomiast postument jest wysokości
164 cm, jego szerokość przy podstawie
liczy 63 cm, długość 67cm. Podstawa
kamienna: wysokość 20 cm, długość
98 cm, szerokość 88 cm.
Historia, zwyczaje, legendy,
motywy fundacji, autor warsztat: Dawniej w maju wieczorami
okoliczni mieszkańcy zbierali się przy
figurze Matki Bożej by modlić się
i śpiewać pieśni ku czci Najświętszej
Maryi Panny. Spotkania te potocznie

Czas powstania: 2008 rok
Opis obiektu: Kapliczka Matki
Bożej Fatimskiej posadowiona jest
na fundamencie żelbetowym o wymiarach 2m x 2m, głębokość posadowienia – 1m. Wykonana z kamienia

nazywane są majówkami. Wykonawca - M. Swół w Mielcu.
Właściciel obiektu, opiekun,
udostępnienie,
położenie
na
gruncie: Właścicielami obiektu są
Dorota i Stanisław Pokusa. Figura stoi

naturalnego na zaprawie cementowej na pełną spoinę. Znajduje się
na działce przy drodze powiatowej.
Forma kapliczki to grota. Figurę Matki Bożej Fatimskiej umieszczono na
podwyższeniu i przymocowano na

obok domu mieszkalnego w ogrodzie
przy skrzyżowaniu drogi powiatowej
z drogą gminną w kierunku „Radzielówki”. Ogólnodostępna.
Zebrał i opracował: Eugeniusz Stopyra
Zdjęcia wykonał: Jacek Kalandyk
metalowej płycie z napisem – Fundator Janina i Zbigniew Kurc oraz
datą powstania. Wokół obłożona jest
kostką granitową. Dekorację tworzy
wieniec ze sztucznych kwiatów zimą
i żywych latem. Wokół znajduje się
trawnik, natomiast grota kapliczki
nakryta jest winobluszczem pięciolistkowym, który jesienią przebarwia
się na kolor czerwony co dodatkowo
zdobi kapliczkę.
Historia, zwyczaje, legendy,
motywy fundacji, autor warsztat:
Kapliczkę wzniesiono, jako wotum
wdzięczności za uratowanie życia
Zbigniewa Kurc z wypadku samochodowego, wyraża również wdzięczność za nieustanną pomoc Matki
Bożej i błogosławieństwo w życiu
codziennym. Kształt i forma kapliczki
są pomysłem Zbigniewa Kurc – wykonawca Janusz Świst z Futomy.
Właściciel obiektu, opiekun,
udostępnienie,
położenie
na
gruncie: Właścicielami są Janina
i Zbigniew Kurc. Kapliczka znajduje
się na posesji obok budynku mieszkalnego przy drodze powiatowej.
Ogólnodostępna.
Zebrał i opracował:
Eugeniusz Stopyra
Zdjęcia wykonał: Jacek Kalandyk
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Warto wiedzieć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Społeczny w Boguchwale zaprasza do udziału w Projekcie

Klub Integracji Społecznej
w Boguchwale
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Oferujemy:
• indywidualne doradztwo zawodowe,
• spotkania ze specjalistą – psycholog, prawnik,
• zajęcia psychoedukacyjne,
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• organizację Samopomocowych Grup Wsparcia,
• szkolenia z zakresu: obsługi komputera, nauki języka obcego, przedsiębiorczości,
• kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu,
• płatne 6-miesięczne staże zawodowe.
Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot
kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.
Dla kogo:
• osoby zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała i zainteresowane udziałem w Projekcie
• w wieku 19-64 lata,
• osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub
ubóstwa
Szkolenia realizowane będą w Klubie Integracji Społecznej w Boguchwale.
Biuro Projektu:
Klub Integracji Społecznej
ul. Kolejowa 15A, 36-040 Boguchwała (obok basenów)
tel. 17 8714473, kom. 605699002, e-mail: kis@poklboguchwala.pl
Rekrutacja do projektu:
Od 01.07.2014 do 31.08.2014
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu oraz na stronie www.poklboguchwala.pl

Projekt: „Klub Integracji Społecznej w Boguchwale”  realizowany jest w ramach Priorytetu VII
„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”,
Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Warto wiedzieć
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Skorzystaj z usług Spółdzielni
Socjalnej „EKO-MADBUD”
Realizacja przez Gminę Boguchwała projektu „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” z budżetem w wysokości 1 mln zł, stworzyła osobom bezrobotnym możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu, finansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeprowadzone zostały szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia spółdzielni, uczestnicy uzyskali pomoc w tworzeniu biznesplanów oraz środki na zakup wyposażenia.
W efekcie realizacji projektu, w Boguchwale
powstały cztery spółdzielnie socjalne - „Smaki Regionu”, „Sztuka Smaku”, „Remont-Mix”
oraz „Eko-Madbud”.
Przedmiotem działalności spółdzielni jest
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
społecznego w oparciu o osobistą pracę
członków. Charakterystyczną cechą naszej
działalności jest to, iż zysk nie może podlegać podziałowi miedzy członków spółdzielni
socjalnej, a nadwyżkę przeznaczamy zgodnie
z obowiązującym prawem na realizację naszych celów statutowych, dalszą inwestycję
w spółdzielnię, co poza prowadzeniem działalności gospodarczej wprowadza element
działalności społecznej i odróżnia nas to od
zwykłych przedsiębiorstw, które kierują się
chęcią osiągnięcia maksymalnego zysku na
rzecz właścicieli - tłumaczy prezes spółdzielni
„Eko-Madbud” Marzena Pustelak.
„EKO-MADBUD” świadczy pełen zakres
usług sprzątających, porządkowych i remontowo-budowlanych w budynkach oraz obiektach przemysłowych. Dodatkowo oferuje usługi z zakresu pielęgnacji terenów zielonych na
otwartych terenach. Spółdzielnia stosuje najwyższej jakości środki i produkty, pracując na
bazie najnowszych technologii oraz własnego,
profesjonalnego sprzętu.

Spółdzielnia Socjalna
„EKO-MADBUD”

36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146            
tel. 607 097 748
e-mail: ekomadbud@wp.pl  
strona internetowa: www.eko-madbud.pl
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Kultura

29.06 - piknik „Niedziela z Bankiem Spółdzielczym”, zorganizowany w ramach obchodów ogólnopolskiej „Spółdzielczości Bankowej” przez Bank Spółdzielczy
w Niechobrzu
13-15.06 - „Dni Gminy Boguchwała”
10.06 - „Dziś, jutro, zawsze… z Martą Fox”. Spotkanie autorskie z poetką, pisarką
i eseistką, zorganizowane przez GBP w Boguchwale w ramach DKK
8.06 - „Święto Szkoły” w Zespole Szkół w Niechobrzu
8.06 -„Święto Szkoły” w Zgłobniu
6.06 - spektakl „Dzieci całego świata” Teatru Kurtyna” z Krakowa w Szkole Podstawowej w Nosówce i Zespole Szkół w Kielanówce
5.06 - spotkanie literackie „Biblioteka Czyta Dzieciom-Od deski do deski” zorganizowane w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - GBP
Boguchwała
5.06 - spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke w Filii GBP w Nosówce, zorganizowane w ramach DKK
5.06 - IV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki”
w Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
1.06 - „Piknik Rodzinny” w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce
1.06 - „III Piknik Rodzinny Boguchwała 2014”, zorganizowany przez Miejskie
Centrum Kultury w Boguchwale oraz Parafię p.w. św. Stanisława Biskupa
w Boguchwale
30.05 - „Dla każdego coś miłego” - prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
w Ośrodku Kultury „Razem” w Niechobrzu
29.05 - „Uczta artystyczna z pisarką Małgorzatą Gutowską-Adamczyk”. Spotkania z czytelnikami  w Mogielnicy i Racławówce, w ramach DKK
27.05 - „Dla każdego coś Miłego” prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
w LOK w Zarzeczu
25.06 - „Piknik Rodzinny” w Kielanówce, zorganizowany przez Lokalny Ośrodek
Kultury w Kielanówce
24.05 - XIII Podkarpacki Festiwal Seniorów pn. “Seniorzy - wciąż młodzi twórczo”,
zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
17-18.05 - VI Rajd Nocy Muzeów i IX Zlot Pojazdów Zabytkowych w Boguchwale
8-15.05 „Tydzień Bibliotek” GBP w Boguchwale. Odbyły się m.in. spotkania
literackie i zabawy dla dzieci, a najciekawsze z nich to:
•
14.05 - spektakl pt. „Wielka ucieczka” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa zorganizowany przez GBP w Boguchwale i filię w Zarzeczu
•
13.05 - „Pasowanie na Czytelnika z Franklinem” zorganizowany przez GBP
i Szkolę Podstawową w Boguchwale
•
13.05 - plenerowe spotkanie literackie dla dzieci pt. „Baśnie Pana Perrault”
w filii GBP w Nosówce
•
12.05 - „Noc Pluszowych Przytulanek” - spotkanie literackie dla dzieci w filii
GBP w Woli Zgłobieńskiej
•
10.05 - Noc Bibliotek 2014 „Bibliotekarze–Czytelnikom”

Kalendarz
Imprez

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
– Wakacje z MCK
w Boguchwale
I turnus: 30.06.2014 04.07.2014 dzieci z roczników 2006-2007
II turnus: 07.07.2014 11.07.2014 dzieci z roczników 2004-2006
III turnus: 14.07.2014 18.07.2014 dzieci z roczników 2004-2006

Lokalny Ośrodek Kultury
„Razem” w Niechobrzu
•

30.06.2014
- 11.07.2014 r. - Organizacja warsztatów wakacyjnych – „LATO PEŁNE
PRZYGÓD”

•

27 lipiec 2014 – Organizacja V Edycji Jarmarku Folklorystycznego
w Niechobrzu – Stadion
Sportowy

•

3 sierpnia 2014 r .
– Otwarcie Ośrodka Kultury w Lutoryżu

Lokalny Ośrodek Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu
•

6 lipca 2014 r. – Otwarcie
Domu Ludowego w Racławówce

•

7.07.2014 – 18.07.2014
– Organizacja warsztatów
wakacyjnych – „WAKACJE
Z PRZYGODĄ”

•

15 sierpień 2014 r. – DOŻYNKI GMINNE – Nosówka
– Stadion Sportowy
w Nosówce

Sport
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Awans „Grom-u” Mogielnica
do wyższej klasy rozgrywek
Grom Mogielnica - Albatros
Szufnarowa 6:0

Zgrana grupa ludzi, ciężka praca,
determinacja, marzenia i odrobinę
szczęścia jest receptą na każdy
sukces. Ten sportowy także. Dla
mogielnickiego „Grom-u” te wszystkie czynniki zbiegły się właśnie w tym
roku. Po piętnastu latach B-klasowej
tułaczki nasza łódź, choć trochę
poobijana, przez różne przeciwności
losu, wreszcie szczęśliwie dobiła do
brzegu. Teraz należy się jej krótki
odpoczynek, następnie gruntowny
przegląd, a potem znów wypłyniemy.
Tym razem na nowe nieznane wody.
Jak będzie? Kto to wie?
Czerwcowy upalny dzień przywitał obie drużyny. Świetnie przygotowana płyta i duża grupa kibiców
zwiastowały ciekawe widowisko.
Nasi trochę spięci, bo mecz trzeba było po prostu wygrać. Inne
rozwiązanie w ogóle nie wchodziło
w rachubę. Przeciwnik nie mający
nic do stracenia też chce się pokazać
z jak najlepszej strony. To wszystko
zapowiadało emocje już od samego początku. I tak było do momentu strzelenia przez „Grom”, dwóch
pierwszych goli. Wtedy już dotarło
do nas przekonanie, że to spotkanie
wygramy. Przeciwnik mimo niesa-

mowitej ambicji, z czego znany jest
od lat, nie mógł nam już zaszkodzić.
W tym lejącym się z nieba skwarze byliśmy po prostu mocniejsi.
Ciężkie zimowe treningi przyniosły
oczekiwany skutek. Po tych, którzy
ten czas dobrze przepracowali, nie
było widać większego, niż zwykle,
zmęczenia. Na przerwę schodziliśmy z zapasem czterech bramek.
Przygotowane szampany nie mogły
się zmarnować. W drugiej połowie
chłopcy dorzucili jeszcze dwie, choć
okazji mieli znacznie więcej.

Wraz z końcowym gwizdkiem
sędziego, na plac gry „Wichroareny”
wbiegli uradowani kibice. Wystrzeliły

korki, huknęły petardy a gratulacjom
i wiwatom zdawało się nie być końca.
Co niektórzy, wyrzucani przez las rąk,
wznosili się w powietrze. I powiem
szczerze nasza płyta z wysokości
dwóch, trzech metrów wygląda
jeszcze lepiej niż z ziemi.

Długo nie opuszczaliśmy „Wichrowego Wzgórza”, rozpamiętując to,
co się właśnie wydarzyło. Były i pewne przemyślenia, co do przyszłości,
choć na ten czas zdecydowanie przeważało starożytne zawołanie „carpe
diem” ciesz się chwilą, chwytaj dzień
- ten dzień.
Opracował: An_drzej Obuch

Sukces młodych strażaków z Racławówki
22 czerwca w Bratkowicach odbyły się VIII Wojewódzkie Zawody
Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg
systemu CTiF. W zmaganiach wzięło
udział 17 drużyn dziewcząt i chłopców. W obu kategoriach zwyciężyły
drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Racławówce.
Rywalizacja była bardzo zacięta,
a w grupie chłopców o zwycięstwie za-

decydowały ułamki sekund.
Drużyny będą reprezentowały
Podkarpacie na Mistrzostwach Polski
w Olszynie w dniach 5 i 6 września.
Skład drużyn:
Dziewczęta: Natalia Wróbel, Zofia
Błaszczak, Anna Maciej, Magdalena
Maciej, Weronika Pietrucha, Magdalena Śmotryś, Izabela Chudzicka, Gabriela Bać, Angelika Bać, Karolina Lib
Chłopcy: Dominik Chudzicki, Kac-

per Haligowski, Rafał Fura, Maciej
Szalacha, Dominik Rejment, Adrian
Bać, Sebastian Bednarski, Jakub Puzyniak, Jakub Rejment, Krystian Haligowski.
Opiekunowie: Naczelnik OSP w Racławówce Leszek Bartyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz
Kalandyk.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
OSP Racławówka
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