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Gdzie można  
otrzymać bezpłatnie  
„Wiadomości Boguchwalskie”:
BOGUCHWAŁA
1. Pawilon Handlowy
2. Sklep nr 4 (GS) 
3. Sklep nr 19  

(GS, ul. Sportowa 12)
4. Sklep ogrodniczy „Agrokop”
5. Sklep „Chemia-prasa” 

(ul. Sportowa)

MOGIELNICA
1. Lokalny Ośrodek Kultury

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

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

NIECHOBRZ
1. Sklep „Duet”
2. Sklep „Kaja”
3. Sklep „Agat”
4. Sklep nr 1 (GS)
5. Sklep nr 8 (GS)
6. Lokalny Ośrodek Kultury

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

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

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

KIELANÓWKA
1. Delikatesy GS
2. Lokalny Ośrodek Kultury

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

RZESZÓW
1. Sklep nr 29  

(ul. Świętokrzyska 1)

GS – placówki handlowe Gminnej Spółdzielni „SCh” w Boguchwale

Czekamy na sygnały
Napisz: Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale
ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała
e-mail: gbp@boguchwala.pl

Zespół redakcyjny:
Ewa Śliwa, Aneta Świeca, Irena Jakubiec

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

Opracowanie graf.: WBX Studio Graficzne  
www.wbxstudio.pl

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

Urząd Miejski w Boguchwale
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale  
oraz wszystkie jej filie na terenie Gminy Boguchwała
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Z Kalendarza burmistrza…
	7.04 – spotkanie z dyrektorem De-

partamentu Rolnictwa, Geodezji 
i  Gospodarki Mieniem Komunal-
nym Urzędu Marszałkowskiego

	8.04 – spotkanie w  ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w Urzędzie Gminy 
Czarna

	8.04 – spotkanie w  Urzędzie Mar-
szałkowskim dotyczące realizacji 
budowy drogi S-19

	10.04 – spotkanie w Urzędzie Mia-
sta w Rzeszowie 

	13.04 – spotkanie z Zarządem OSP 
Zarzecze

	14.04 – udział w  spotkaniu LGD 
„Trygon – Rozwój i Innowacja”

	14.04 – spotkanie z komendantem 
komisariatu policji w Boguchwale

	17.04 – udział w  konferencji 

w  Urzędzie Marszałkowskim dot. 
Via Carpathia

	18.04 – udział w  jubileuszu dzie-
sięciolecia działalności SST Lubcza

	20.04 – spotkanie w RARR w Rze-
szowie

	20.04 – spotkanie z prezesem PKS
	20.04 – spotkanie z przedstawicie-

lami firmy REMONDIS
	21.04 – spotkanie z  wójtem Świl-

czy
	22.04 - spotkanie z  burmistrzem 

Kolbuszowej
	24.04 – spotkanie z  wicemarszał-

kiem woj. podkarpackiego Wojcie-
chem Buczakiem

	24.04 – udział w  posiedzeniu Ko-
mitetu Sterującego Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego

	25.04 – udział w  podsumowaniu 
wojewódzkiego konkursu „Mój Ry-
nek – Mój Produkt”

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

	28.04 – udział w  uroczystości 
wręczenia medali „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”

	29.04 – udział w  konferencji zor-
ganizowanej przez Krakowski Park 
Technologiczny

	30.04 – udział w  sesji Rady Miej-
skiej w Boguchwale

	30.04 – spotkanie w Urzędzie Mar-
szałkowskim z  dyr. Departamentu 
Zarządzania RPO

	4–5.05 – udział w  Europejskim 
Kongresie Samorządów w  Krako-
wie

W trakcie posiedzenia podjęto 
uchwały w sprawie:
1. Zmiany budżetu na 2015 rok,
2. Zaciągnięcia zobowiązania ponad 

budżet 2015,
3. Podwyższenia kapitału zakłado-

wego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego,

4. Zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej,

5. Zmian w Statucie Gminy,
6. Utworzenia Jednostek Pomocni-

czych miasta Boguchwała,
7. Uchwalenia planu modernizacji 

i  remontów sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej,

8. Ustalenia opłat za korzystanie 
z przystanków autobusowych,

9. Wstępnej lokalizacji nowego przy-
stanku komunikacyjnego przy dro-
dze powiatowej nr 1409,

10. Wstępnej lokalizacji nowego przy-
stanku komunikacyjnego przy dro-
dze powiatowej nr 1407,

11. Nadania imienia Gimnazjum w Nie-

VII Sesja Rady Miejskiej 
w Boguchwale – 30 kwietnia 2015 r.

chobrzu wchodzącego w  skład 
Zespołu Szkół w Niechobrzu,

12. Uchylenia uchwały w sprawie usta-
lenia dni i  godzin otwierania oraz 
zamykania placówek handlu deta-
licznego, zakładów gastronomicz-
nych i  zakładów usługowych dla 
ludności na terenie gminy,

13. Upoważnienia Dyrektora MOPS,
14. Wyrażenia zgody na utworzenie 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego,

15. Wyboru delegatów na Zebranie 
Założycielskie i  Zebranie Delega-
tów Stowarzyszenia Rzeszowskie-
go Obszaru Funkcjonalnego.
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Mobilny Street Park w Boguchwale
Miejskie sporty ekstremalne cieszą się od dawna dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Fani 
jazdy na deskorolce, bmx-ach, rolkach oraz hulajnogach często potrzebują miejsca do wykonywania 
trików i ewolucji. Już dziś grindy, flipy i slidey można wykonywać na rynku w Boguchwale.

Gmina Boguchwała pozyskała środki z unijnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup Street Par-
ku. W  skład Street Parku wchodzi 6 elementów, które 
razem tworzą zintegrowaną całość – m.in. quarter pipe, 
fun box, bank oraz grindbox. Ważnym aspektem par-
ku jest jego mobilność. Łatwy demontaż elementów 
powoduje, iż cały obiekt może zostać w krótkim czasie 
przeniesiony w inne miejsce. Elementy konstrukcji wy-
konane są z atestowanych materiałów, zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowania.
Koszt zakupu i montażu Street Parku wyniósł 72 693 zł, 
z czego 47 280 zł stanowiło dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej.

UM

Ponadto na sesji zostały przed-
stawione:
1) Sprawozdanie z działalności MOPS 

oraz potrzeby w  zakresie pomocy 
społecznej. 

2) Ocena zasobów pomocy społecz-
nej w  oparciu o  analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i  demogra-
ficznej. 

3) Sprawozdanie z  realizacji progra-

mu współpracy z  organizacjami 
pożytku publicznego za rok 2014.
Przed rozpoczęciem posiedzenia 

Burmistrz Boguchwały Wiesław Dron-
ka oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Wiesław Kąkol złożyli sołtysom 
i  przewodniczącemu zarządu osiedla 
Boguchwała podziękowania za pracę 
w upływającej kadencji. – Praca sołtysa 
jest pracą niezwykle odpowiedzialną, 

bowiem to on jest najbliżej społeczno-
ści lokalnej, najbardziej dostrzega jej 
potrzeby i  przekazuje je samorządowi 
gminnemu. Zaangażowanie sołtysów, 
sumienne wykonywanie wszystkich 
zadań, troska o mieszkańców oraz czu-
wanie nad estetyką sołectwa sprawiają, 
iż wizerunek gminy stale się poprawia – 
podkreślał burmistrz.

UM

Samorząd gminy Boguchwała 
otrzymał 1 015 094 zł dotacji, która 
zostanie przeznaczona na utworzenie 
żłobka w Nosówce. Nowa placówka dla 
26 dzieci będzie się mieściła w zmoder-
nizowanym budynku po dawnej szko-
le. Zakres rzeczowy inwestycji obej-

Ponad 1 mln zł na nowy żłobek
Gmina Boguchwała pozyskała ponad 1 mln zł na utworzenie nowego żłobka. Środki pochodzą z Mi-
nisterstwa Pracy i  Polityki Społecznej, w  ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch”. Gmina Boguchwała znalazła się w gronie 7 podkarpackich samorządów, 
które otrzymały dofinansowanie w tym roku w ramach programu „Maluch”.

mie roboty budowlane, m.in. izolacje 
przeciwwilgociowe ścian, przebudowę 
dachu, roboty wykończeniowe, prze-
budowę instalacji, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz docieplenie. 
Dodatkowo przeprowadzone zostanie 
odwodnienie terenu, budowa ogro-

dzenia, chodników i  miejsc postojo-
wych oraz placu zabaw. Przewiduje 
się zakup wyposażenia szatni, aneksu 
kuchennego, łazienki oraz sal zajęcio-
wych. Budynek zostanie wyposażony 
w  monitoring. Całkowity koszt realiza-
cji inwestycji wyniesie 1 268 867 zł. Żło-
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Głównymi celami programu były: 
budowanie partnerstwa pomiędzy 
gminą a organizacjami pozarządowymi 
służącego rozpoznawaniu i  zaspokaja-
niu potrzeb mieszkańców, wspieranie 
inicjatyw oraz nowatorskich rozwiązań 
wychodzących naprzeciw oczekiwa-
niom i  dążeniom społecznym oraz bu-
dowa społeczeństwa obywatelskiego.

W  ramach współpracy gmina Bo-
guchwała dofinansowała działalność 
organizacji pozarządowych kwotą 
1 780 854 zł. Najwięcej środków zostało 
przekazanych Stowarzyszeniu Rozwo-
ju Oświaty Gminy Boguchwała prowa-
dzącemu 8 oddziałów przedszkolnych, 
w  których objęto opieką 200 dzieci. 

Wspieramy organizacje pozarządowe
 Podsumowanie 2014 roku

Funkcjonowanie 8 klubów sportowych 
samorząd wsparł kwotą 250 000 zł. Do-
finansowaniem zostały objęte także im-
prezy sportowo-rekreacyjnych, w  tym 
Mistrzostwa Województwa Podkarpac-
kiego Młodzieżowców w  Boksie, Rajd 
Rowerowy MTB, amatorskie rozgrywki li-
gowe, organizację których wsparto łącz-
ną kwotą 47 000 zł. Inicjatorzy 9 projek-
tów z zakresu kultury otrzymali 56 000 zł, 
dzięki czemu zorganizowano m.in. X 

Jubileuszowy Plener Malarski, Kiermasz 
Wielkanocny oraz Zlot Pojazdów Sa-
mochodowych. Dofinansowanie otrzy-
mało również Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym Gminy 
Boguchwała na organizację warsztatów 
i wypoczynku dla niepełnosprawnych.

Szczegóły realizacji programu 
w 2014 roku na stronach internetowych 
gminy Boguchwała.

UM

bek zostanie uruchomiony do końca 
bieżącego roku.

Warto przypomnieć, iż od grudnia 
2012 roku w  Boguchwale funkcjonuje 
żłobek „Słodki Bobasek”. W  budynku 
Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go czterdzieścioro maluchów spędza 
czas na zabawie, mając zapewnioną 
pełną opiekę pielęgnacyjną i edukacyj-
ną. Jego budowa została zrealizowana 
również przy udziale środków progra-
mu „Maluch”. Wówczas kwota dofinan-
sowania wyniosła ponad 460 tys. zł.

– Władze samorządowe gminy Bo-
guchwały aktywnie wspierają politykę 
rodzinną, zarówno poprzez tworzenie 
nowych placówek opiekuńczych, jak 
i  wsparcie finansowe. Partycypujemy 
w kosztach czesnego w boguchwalskim 
żłobku, co przekłada się na oszczędno-
ści dla rodziców. Z  uwagi na popular-
ność żłobka w Boguchwale, a co za tym 
idzie brak wolnych miejsc, zapotrzebo-
wanie na kolejną tego rodzaju placów-
kę jest bardzo duże. Lokalizacja nowego 

żłobka jest nieprzypadkowa i odpowia-
da na zapotrzebowanie mieszkańców 
sołectw z  tej części naszej gminy. Po-
wstanie placówki jest także niezwy-
kle istotne z  punktu widzenia rozwoju 

osadnictwa i  zapewnienia mieszkań-
com wysokiej jakości życia – podkreśla 
zastępca burmistrza Piotr Klimczak.

UM

Zgodnie z  Ustawą z  dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Rada Miejska Uchwałą Nr 
XLV/535/2013 z  dnia 28 listopada 2013  r. 
przyjęła program współpracy Gminy Bo-
guchwała z  organizacjami pozarządowymi 
w roku 2014. 
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Powstaje pierwszy budynek  
na nowym osiedlu w Boguchwale 

Na terenie 16,5 ha zakupionego 
przez TBS od Agencji Nieruchomości 
Rolnych powstaje nowe osiedle miesz-
kaniowe. Wybudowanych zostanie 1280 
mieszkań w  budynkach wielorodzin-
nych, wyposażonych w windy oraz gara-
że podziemne, 15 mieszkań w  zabudo-
wie szeregowej, 30 domów oraz ponad 
1300 miejsc postojowych. Na nowym 
osiedlu zamieszka blisko 4500 osób.

Gminna spółka Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego funkcjonu-
je od września 2009 roku. Celem jej 
powołania było stworzenie rodzinom 
o  różnym poziomie dochodów szans 
dostępu do mieszkań o  odpowiednim 
standardzie, poprawa stanu istniejącej 

Trwają prace przy budowie 
pierwszego budynku na osie-
dlu Koreja 3. Obiekt zostanie 
oddany do użytku pod koniec 
roku. Kolejne 12 budynków po-
wstanie sukcesywnie do końca 
2024 roku.

substancji mieszkaniowej oraz two-
rzenie warunków wspierających roz-
wój budownictwa mieszkaniowego. 
W  ramach budowy nowych mieszkań 
spółka w  2012 roku wybudowała przy 
ulicy Przemysłowej w Boguchwale dwa 

budynki mieszkalne wielorodzinne z 48 
mieszkaniami oraz żłobkiem. Jako infra-
struktura towarzysząca wybudowany 
został pawilon handlowy „Biedronka”.

TBS

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i  In-
nowacja” informuje o możliwości składania wniosków o dofi-
nansowanie w ramach Programu wsparcia dla przedsiębior-
ców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia i Świlcza działań 
informacyjno-promocyjnych.

Termin składania wniosków: 
od 4 maja 2015 r. do 5 czerwca 2015 r.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z  terenu 

gminy Boguchwała. 
Limit dostępnych środków wynosi 20 000 zł.
Szczegółowe informacje w biurze LGD „Trygon – Rozwój 

i Innowacja” i na stronie www.lgd-trygon.pl.

Dofinansowanie działań informacyjno- 
-promocyjnych dla przedsiębiorców  

z terenu gminy Boguchwała

Nowy adres biura LGD 
 „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

36-040 Boguchwała,
ul. Doktora Tkaczowa 146 J,

I piętro, pokój 1.06 
tel. 17 230 65 58

www.lgd-trygon.pl
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Wiosenny weekend w Boguchwale  
– I Podkarpacki Jarmark Ogrodniczy

W dniach 25–26 kwietnia br. na rynku w Boguchwale odbył się I Podkarpacki Jarmark Ogrodniczy 
„Wiosna w Ogrodach”. Dwudniowa impreza zgromadziła blisko 30 producentów z branży ogrodni-
czej, żywności ekologicznej, a także wytwórców rękodzieła artystycznego.

Każdy z  odwiedzających 
Rynek Miejski w  Boguchwa-
le mógł znaleźć coś dla siebie. 
Wystawcy z branży ogrodniczej 
zaprezentowali m.in. sadzon-
ki owoców, warzyw, kwiatów 
i  ziół. Nie zabrakło hodowców 
drzew i  krzewów ozdobnych, 
producentów wyrobów z drew-
na oraz wikliny, a  także deale-
rów mebli i  sprzętów ogrodo-
wych. Smakosze produktów 
regionalnych mogli zakupić 
podhalańskie sery, a  nawet li-
tewskie chleby i  sękacze, które 
zaprezentował producent z Wil-
na. Najlepsi wystawcy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki.

Czas spędzony na bo-
guchwalskim rynku umilały 
kapele i  zespoły ludowe, m.in. 
„Kompanija”, „Jubilatki”, „Kmie-
cie”, „Nosowianki”, „Boguchwał-

W  Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
zlokalizowanym w  Boguchwale przy 
ul. Kwiatkowskiego 4 (dawna ul. Aka-
cjowa 38), odbierane są następujące 
odpady zebrane selektywnie i  dostar-
czone przez właścicieli nieruchomości: 
papier, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, odpa-
dy ulegające biodegradacji, odpady 
zielone, tekstylia, przeterminowane 
leki i  chemikalia, zużyte baterie i  aku-
mulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny, meble i  inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowla-
ne rozbiórkowe (do 1 m³ na miesiąc), 

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

szkło okienne (do 0,2 m³ rocznie), zu-
żyte opony, zimne popioły (do 2 m³ 
rocznie), styropiany budowlane i  opa-
kowaniowe.

W  Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych odpady od-
bierane są za okazaniem aktualnego 
dokumentu potwierdzającego uiszcze-
nie opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Osoba dostarcza-
jąca odpady do PSZOK winna przedsta-
wić dokument potwierdzający miejsce 
zameldowania (w  przypadku braku 
meldunku – dokument potwierdzają-
cy miejsce zamieszkania). Pracownik 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych może odmówić przy-
jęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i  ilość 
wskazują na to, iż nie powstały one na 
terenie gospodarstwa domowego. Ich 
odbiór może się odbyć za dodatkową 
opłatą. Godziny przyjmowania odpa-
dów: sobota 8:00–16:00 (z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy oraz 
świąt).

Zużyty sprzęt elektryczny i  elek-
troniczny zbierany jest także przez 
firmę R-Stal mieszczącą się w  Bo-
guchwale, ul. Przemysłowa 4. Godzi-
ny przyjmowania odpadów: ponie-
działek–piątek 7:30–17:00, sobota  
7:30–14:00.

ki” oraz „Kalina”. Najmłodsi 
mogli spędzić czas w  strefie 
„Małego Ogrodnika” przygo-
towanej przez Miejskie Cen-
trum Kultury w  Boguchwale 
lub pobawić się na dmucha-
nym placu zabaw oraz water-
ballach.

Dodatkową atrakcją Jar-
marku był konkurs „Mój Ry-
nek – Mój Produkt 2015”, któ-
rego regionalny etap został 
przeprowadzony w  sobotę. 
W  konkursie wzięły udział 
najlepsze podkarpackie pro-
dukty regionalne, oferowane 
na targowiskach zmodernizo-
wanych w  ramach programu 
„Mój Rynek”. Najlepsze oka-
zały się produkty firmy Leda-
Ser z  Wólki Krowickiej oraz 
masarni „OSIP” z  Wierzawic. 
Pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe dla wszystkich 
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W  czasie uroczystości wręczono medale rodzinom, które wycho-
wały wielu wzorowych żołnierzy. Złotym medalem odznaczonych zo-
stało 3 rodziców, a srebrnym 52. Medale wręczył Szef Wojewódzkiego 
Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew Winiarski w asyście 
Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Wojciecha 
Kucharskiego, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rzeszowie ppłk. 
Marcina Żala oraz starosty rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego.

Wśród wyróżnionych rodziców znaleźli się także mieszkańcy naszej 
gminy. Państwo Maria i Jerzy Czudec, Janina i Adam Trala oraz Kazimie-
ra Witalec otrzymali z rąk burmistrza Boguchwały Wiesława Dronki pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki.

Źródło i fot. www.rzeszow.wku.wp.mil.pl

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
dla mieszkańców gminy Boguchwała

Minister Obrony Narodowej przyznał rodzicom z  powiatu rzeszowskiego medale „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”. Uroczystość zorganizował Wojskowy Komendant Uzupełnień w  1. Batalionie 
Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

uczestników wręczyli członek zarządu 
Województwa Podkarpackiego Lucjan 
Kuźniar, dyrektor Departamentu Rol-
nictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Zofia Kochan, burmistrz Boguchwały 
Wiesław Dronka oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Wiesław Kąkol. Zwycięzcy 
z Podkarpacia zmierzą się z konkurencją 
z całej Polski w finale konkursu zapowie-
dzianym na 16 maja w Warszawie.

UM

To już trzecia matura w Liceum 
Ogólnokształcącym w Boguchwale

W dniu 4 maja 2015 roku pięć-
dziesięciu uczniów Liceum 
w  Boguchwale, podobnie jak 
tysiące innych maturzystów 
w  całym kraju, przystąpiło do 
pierwszego egzaminu matural-
nego w nowej formule. 

Maturzystów czeka jeszcze szereg 
egzaminów pisemnych w  kolejnych 
dniach (matematyka, język obcy oraz 
wybrane przedmioty dodatkowe na 
poziomie rozszerzonym), jak również 
egzaminy ustne z języka polskiego i ję-
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W  zawodach wzięło udział 10 
drużyn:
	 Szkoła Podstawowa w Boguchwale 

– opiekun mgr Lesław Palimąka,
	 Szkoła Podstawowa w  Zarzeczu –

opiekun mgr Lesław Palimąka,
	 Szkoła Podstawowa w  Lutoryżu – 

opiekun mgr Dorota Gołojuch,
	 Szkoła Podstawowa nr 2 w  Nie-

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

17 kwietnia w Szkole Podstawowej w Boguchwale odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. 

chobrzu – opiekun mgr Tomasz 
Siorek,

	 Szkoła Podstawowa nr 1 w  Nie-
chobrzu – opiekun mgr Edyta Czar-
nota,

	 Szkoła Podstawowa w  Woli Zgło-
bieńskiej – opiekun mgr Anna 
Lewczak,

	 Szkoła Podstawowa w  Zgłobniu – 

opiekun mgr inż. Bożena Drozdow-
ska-Wnęk,

	 Szkoła Podstawowa w  Nosówce – 
opiekun mgr Damian Mach,

	 Zespół Szkół w Racławówce – opie-
kun mgr Małgorzata Klamut,

	 Gimnazjum w Boguchwale – opie-
kun mgr Mariusz Miąsik.

W  konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas III z  siedmiu szkół gminy Bo-
guchwała: Zgłobnia, Racławówki, 
Kielanówki, Boguchwały, Mogielnicy, 
Zespołu Szkół w Niechobrzu oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Niechobrzu. Wszy-
scy uczestnicy konkursu wykazali się 
rozległą wiedzą z  języka angielskiego, 
zarówno w zakresie słownictwa, grama-
tyki, funkcji i  środków językowych, jak 
i kultury Wielkiej Brytanii.

Główne nagrody w  postaci kupo-
nów na gratisowe lekcje wybranego 
przez ucznia języka obcego ufundowa-
ła Szkoła Języków i  Zarządzania „Pro-
mar International” w Rzeszowie. Laure-
atami konkursu zostali:
	 I miejsce i główna nagroda (40 go-

dzin nauki języka o wartości 600 zł) 
– Paulina Dziadosz z Niechobrza,

VI Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego dla klas III

10 kwietnia w  Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Niechobrzu odbył 
się Gminny Konkurs Języka An-
gielskiego dla klas III. Była to 
już szósta edycja tej imprezy.

	 II miejsce (30 godzin nauki języka 
o  wartości 450 zł) – Magdalena 
Domaradzka z Boguchwały,

	 III miejsce (24 godzin nauki języ-
ka o wartości 360 zł) – Filip Krupa 
z Kielanówki.
Pozostali uczestnicy konkursu: 

Weronika Konkol, Tymoteusz Pytko, 
Sebastian Wójcik i  Szymon Gubernat 
otrzymali również nagrody ufundowa-
ne przez Szkołę Języków i Zarządzania 
„Promar International” w  Rzeszowie. 
Laureatom oraz pozostałym uczestni-

zyka obcego. Maraton egzaminacyjny 
w  Liceum Ogólnokształcącym w  Bo-
guchwale potrwa do 27 maja.

Uczniowie przez trzy lata nauki pra-
cowali solidnie nad przygotowaniem 
się do egzaminu dojrzałości, stanowią-

cego warunek niezbędny do podjęcia 
studiów na wymarzonych uczelniach 
krajowych i  zagranicznych. Dotychcza-
sowe egzaminy maturalne w  LOB koń-
czyły się 100% zdawalnością. Liczymy, 
że obecni abiturienci powtórzą wynik 

swoich starszych kolegów, a z poszcze-
gólnych egzaminów uzyskają bardzo 
dobre rezultaty. Na wyniki egzaminów 
maturalnych musimy jednak poczekać 
do końca czerwca.

UM

kom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów językowych.

Organizatorzy pragną podzięko-
wać nauczycielom za pełne zaanga-
żowania przygotowanie uczniów do 
konkursu oraz pracę w  komisji konkur-
sowej: Karolinie Maruszewskiej, Lidii 
Flincie, Lucynie Maruszewskiej, Elżbie-
cie Sikorze-Nalepie oraz Grzegorzowi 
Kowalowi.

Źródło: organizator konkursu  
Joanna Kiszka, SP nr 2 Niechobrz
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Mistrzowie Europy  
w Zespole Szkół w Racławówce

Niecodzienną atrakcję mieli uczniowie Zespół Szkół w  Racławówce, ponieważ w  poniedziałek 20 
kwietnia szkołę odwiedzili mistrzowie Europy w piłce siatkowej kadetów. Mateusz Masłowski, Łu-
kasz Kozub i Jakub Ziobrowski na co dzień zawodnicy Resovii Rzeszów, korzystając z przerwy w cy-
klu szkoleniowym reprezentacji Polski, przyjechali do Racławówki, aby spotkać się z młodzieżą.

Goście opowiadali o  przeżyciach 
związanych z  meczami podczas Mi-
strzostw Europy, które odbyły się w Tur-
cji, a także o ciężkiej pracy zawodniczej, 
wyrzeczeniach, ale i  przyjemnościach, 
jakie łączą się z reprezentowaniem Pol-
ski na arenie międzynarodowej. Po za-
kończonym wywiadzie młodzież mogła 

osobiście porozmawiać z  gośćmi, do-
stać autograf i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

Przypomnijmy, że Reprezenta-
cja Polski Kadetów w  Piłce Siatkowej, 
zdobywając złoty medal mistrzostw 
Europy, wygrała wszystkie mecze mi-
strzostw, pokonując na tej drodze mię-

dzy innymi silne drużyny Turcji i Włoch. 
Już we wtorek chłopcy wracają na zgru-
powanie do Spały, gdzie pod okiem ka-
dry szkoleniowej będą przygotowywać 
się do mistrzostw świata w Argentynie. 
Serdecznie życzymy im powtórzenia 
wyniku z Turcji. 

UM

W  eliminacjach szkół podsta-
wowych uzyskano następującą ilość 
punktów:
	 Szkoła Podstawowa w Boguchwale 

– 67 pkt
	 Szkoła Podstawowa w  Zarzeczu – 

59 pkt
	 Szkoła Podstawowa w  Lutoryżu – 

71 pkt
	 Szkoła Podstawowa nr 2 w  Nie-

chobrzu – 72 pkt
	 Szkoła Podstawowa nr 1 w  Nie-

chobrzu – 62 pkt
	 Szkoła Podstawowa w  Woli Zgło-

bieńskiej – 63 pkt
	 Szkoła Podstawowa w  Zgłobniu – 

75 pkt
	 Szkoła Podstawowa w  Nosówce – 

68 pkt
	 Zespół Szkół w Racławówce – 73 pkt

W finale powiatowym dla uczniów 
szkół podstawowych gmina Boguchwa-
ła będzie reprezentowana przez Szkołę 

Podstawową w  Zgłobniu. W  finale dla 
uczniów gimnazjum wystąpi Gimna-
zjum w Boguchwale.

Nagordy dla zwycięzców zostały 
ufundowane przez Miejskie Centrum 
Kultury w Boguchwale w ramach Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Lokalną Grupę Działania „Trygon” Roz-
wój i Innowacja.

Źródło: mgr Lesław Palimąka,
Gminny Koordynator BRD 
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Kapliczki cd.
Kapliczka szafkowa z  wizerunkiem 
Matki Bożej z  dzieciątkiem Jezus 
z porcelany

Czas powstania: 1873 r.
Historia: Waleria Kawa wspomina, iż 
jej babcia Aniela Buda z  domu Zawoj-
ska po przyjeździe z Prus, gdzie kilka lat 
ciężko pracowała, zarobiła trochę pie-
niędzy i w podzięce Matce Bożej kupiła 
na odpuście w  Leżajsku figurkę Matki 
Bożej z dzieciątkiem Jezus, która zosta-
ła umieszczona na lipie w  Niechobrzu. 
Kapliczka powstała pod koniec XIX wie-
ku, a więc figurka ma już ponad 140 lat. 
Mimo działań wojennych i  warunków 
atmosferycznych figurka wisząca na li-
pie nie została zniszczona i  zachowała 
się jak nowa.
W marcu 2013 r. została wykonana nowa 
kapliczka z  czarnego dębu, oszklona, 
którą wykonali Andrzej i  Stanisław Po-
ciaskowie. Artystyczne mocowanie wy-
konał Kazimierz Ziemba.

Właściciel obiektu:
Józef i Marianna Zawojscy

Aktualny opiekun obiektu:
Andrzej Lelek

Położenie obiektu:
Przy drodze głównej Niechobrz Góra-
Czudec, koło ronda. Ogólnodostępny.

Opracowanie Eugeniusz Stopyra
Fot. Jacek Kalandyk

W maju i   czerwcu zapraszamy 
na 5 spotkań autorskich z pisa-
rzami, które odbędą się w  Bo-
guchwale, Lutoryżu, Nosówce, 
Mogielnicy oraz Racławówce. 

Odwiedzą nas znani i lubiani autorzy:
	 20.05.2015 r., godz. 16:00 – GBP, fi-

lia w  Mogielnicy, spotkanie autor-
skie z Martą Fox

	 20.05.2015 r., godz. 18.00 – GBP, fi-
lia w Lutoryżu, spotkanie autorskie 
z Martą Fox

	 22.05.2015 r., godz. 17:00 – GBP, fi-
lia w Racławówce, spotkanie autor-
skie z Agnieszką Lingas-Łoniewską

	 26.05.2015 r., godz. 11:00 – GBP, fi-
lia w Nosówce, warsztaty literackie 
z Dariuszem Rekoszem

	 09.06.2015 r., godz. 9:00 – GBP 
w  Boguchwale, Oddział dla Dzieci 
i  Młodzieży, spotkanie autorskie 
z Barbarą Gawryluk

Na wszystkie spotkania wstęp 
wolny. Zapraszamy.

Biblioteka 
zaprasza  

na spotkania 
z pisarzami

Nowa publikacja o działalności 
Stowarzyszenia Sportowo- 
-Turystycznego „Lubcza” 

W 2015 r. mija 10 lat, odkąd powołano do życia Stowarzyszenie Sportowo-Tu-
rystyczne „Lubcza”. Okrągła rocznica działalności Stowarzyszenia to odpowiedni 
moment i wspaniała okazja do podsumowań, a także do snucia wspomnień, re-
fleksji i wyciągania wniosków. To również właściwy czas na pytania o przyszłość, 
rozwój i dalszą aktywność. (…) Minęła dekada, odkąd na sportowej i turystycznej 
mapie Boguchwały pojawiło się Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” 
– dekada aktywna, ciekawa, bogata w imprezy i wydarzenia o charakterze spor-
towym. 
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VII Rajd nocy muzeów

Oznacza to sfinansowanie szczepień dla około stu 11-latek, 
w  ramach Gminnego Programu Ochrony i  Profilaktyki Zdrowia 
Mieszkańców Gminy Boguchwała. Warto tu zaznaczyć, że Bo-
guchwała jest trzecią na Podkarpaciu (po Leżajsku oraz Rymanowie) 
i  pierwszą w  powiecie rzeszowskim gminą, która postanowiła ak-
tywnie wspierać profilaktykę nowotworową i  zabezpieczyć nasto-
latki przed wirusem HPV, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy.

Dziewczynki szczepione będą szczepionką czterowalentną, za-
bezpieczającą nie tylko przed rakiem szyjki macicy, sromu, pochwy 
i odbytnicy, ale również przed brodawkami narządów płciowych.

Pełen cykl wymaga podania 3 dawek szczepionki, przy czym 
ostatnia dawka przypada 6 miesięcy po pierwszym szczepieniu.

Informujemy, iż istnieje możliwość zaszczepienia dziewcząt 
z  rocznika 2001, 2002, 2003 w  promocyjnej cenie 155 zł/1 dawka. 
Pacjenci zapisani do lekarza rodzinnego w ZOZ nr 2 w Rzeszowie 
(Ośrodek Zdrowia w Boguchwale) przed każdym szczepieniem są 
zobowiązani do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o kwalifi-
kacyjnym badaniu lekarskim (ważne 24 h).

Dziewczęta urodzone w 2005 roku będą kwalifikowały się do 
darmowych szczepień w roku 2016.

Realizatorem szczepień jest: 
Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie – Przychodnia 
Rejonowa w Boguchwale 
ul. Doktora Tkaczowa 169, tel. 17 871 44 44

Kontakt ZOZ: 
Kinga Harpula, tel. 785 934 140,  
harpula.k@zoz2-rzeszow.med.pl

Kontakt w Urzędzie Miejskim w Boguchwale: 
Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55 255, 

k.blonska@um.boguchwala.pl

Decyzją władz samorządowych gminy Boguchwała wszystkie dziewczęta z rocznika 2004, zamel-
dowane na terenie gminy, mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego (HPV). 

PROGRAM

16 maja 2015 – sobota:

16:20–17:00  – OS Niechobrz (próba sprawnościowa Krzyż Milenijny)

20:00  – rynek miejski w Boguchwale - Konkurs Elegancji

21:30  – kino plenerowe

17 maja 2015  – niedziela:

9:00–17:00  – zlot i wystawa pojazdów na rynku miejskim w Boguchwale

12:00–15:00 – Super OS Boguchwała – ul. Kwiatkowskiego (Wisłoczysko)

17:00  – uroczyste zakończenie rajdu i zlotu

szczegółowe informacje: www.automobilrzesz.pl

e-mail: redakcja@automobilrzesz.pl

telefon: Paweł Hoffman 502 596 826
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Celem projektu jest rozwijanie zain-
teresowań i pasji młodzieży oraz ich pro-
mocja wśród mieszkańców Boguchwa-
ły. Działania projektowe mają służyć 
temu, by pokazać, że młodzież potrafi 
coś więcej, niż tylko siedzenie w domu. 
Dodatkowymi zaletami inicjatywy jest 
nauka samodzielności, jak również pracy 
w grupie oraz dążenia do wyznaczone-
go celu.

W tym roku uczestnikami projektu 
jest młodzież z klas II i III z Gimnazjum im. 
ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w  Bo-
guchwale oraz Gimnazjum Dwujęzycz-
nego w Boguchwale – łącznie 12 osób.

– Każdy z  nas jest inny. Mamy róż-
ne pasje i zainteresowania. Są tu osoby 
interesujące się piłką nożną, muzyką, 
teatrem czy grami komputerowymi. 
Projekt trwa od lutego. Na początku od-
było się spotkanie informacyjne. Na nim 
dowiedzieliśmy się, co to jest projekt 
i  co będziemy robić na dalszych warsz-
tatach. Ustaliliśmy zasady, którymi się 
kierujemy, i terminy spotkań. Następnie 
odbywały się spotkania integracyjne. 
Różne gry i  zabawy pomogły nam się 
lepiej poznać i zawiązać grupę. W marcu 

Druga edycja projektu „Młodzi animatorzy” 
Aktualnie w Boguchwale odbywa się druga edycja projektu „Młodzi animatorzy” organizowanego 
przez Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. 

Darmowa pomoc prawno-psychologiczna
Jesteś osobą pokrzywdzoną? Potrzebujesz porady? Skorzystaj z po-

mocy specjalistów. Bezpłatna informacja prawna oraz bezpłatne konsul-
tacje psychologiczne kontynuowane będą, w funkcjonującym w Urzędzie 
Miejskim w  Boguchwale, Punkcie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzyw-
dzonych Przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z  bezpłat-
nych porad i informacji udzielanych przez prawnika w sprawach karnych, 
rodzinnych czy alimentacyjnych, a także otrzymać pomoc w sporządza-
niu pism, pozwów i wniosków. Pomoc psychologiczna zawiera się w kon-
sultacjach, poradnictwie, interwencji kryzysowej, a także psychoterapii.

Pomoc świadczona będzie w  ramach porozumienia gminy Bo-
guchwała oraz Stowarzyszenia Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Ho-
ryzont” z siedzibą w Rzeszowie.

Harmonogram pracy:
	 Psycholog – 25.05, 8.06, 22.06 w godz. 13:00–17:00
	 Prawnik – 21.05, 4.06, 18.06 w godz. 14:00–18:00

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

Telefon: 17 87 55 243 – czynny w godzinach pełnienia dyżurów.
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pracowaliśmy nad tworzeniem naszych 
inicjatyw i  pomysłami na wydarzenia, 
które chcemy zrealizować w ramach pro-
jektu w naszej miejscowości – wyjaśniają 
uczestnicy projektu. – Warsztaty zaczęły 
się wyjaśnieniem znaczenia słów „pro-
jekt” i „inicjatywa” oraz zastanawialiśmy 
się, czym się różnią. Odbył się również 
wyjazd do Rzeszowskiego Inkubatora 
Kultury, gdzie spotkaliśmy się z  mło-
dzieżą, która w  ubiegłym roku brała 
udział w projekcie „Młodzież dla miasta”, 
spotkanie było okazją do wymiany do-
świadczeń. W RIK-u odbyliśmy „podróż” 
po pokojach: Marzeń, Realności i Krytyki, 
w których planowaliśmy nasze projekty. 
Zastanawialiśmy się nad konkretnymi 
działaniami, które musimy wykonać,  
żeby odbyły się one według naszego 
planu. Aktualnie pracujemy nad organi-
zacją naszego pierwszego wydarzenia 
projektowego, którym ma być koncert 
zespołu instrumentalno-wokalnego 
(w którym grają nasi koledzy i koleżanki 
z  projektu). Koncert będzie inauguracją 
Mobilnego Klubu Młodzieży, który chce-
my powołać do działania w  Miejskim 
Centrum Kultury w Boguchwale.

Projekt realizowany jest w  ramach 
Programu „Równać Szanse” Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności ad-
ministrowanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.

MCK w Boguchwale 

Noc bibliotek w ramach Dni Boguchwały 

Szkolenie jest skierowane do osób:
	 bezrobotnych
	 w wieku 50-64 lat
	 posiadających wykształcenie co najwyżej średnie
	 zamieszkujących woj. podkarpackie

Bezpłatne kursy 
komputerowe ECDL

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: 

tel. 790 416 419 
e-mail: szkolenia@isoft.biz.pl

Firma iSOFT zaprasza na bezpłatny kurs komputerowy. Ce-
lem szkolenia jest zdobycie cennej wiedzy oraz praktycznych 
umiejętności z zakresu obsługi komputera na poziomie ECDL 
Start.

PROGRAM kursu ECDL Start (96 godz.):
	 podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
	 użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
	 przetwarzanie tekstów (MS Word)
	 arkusze kalkulacyjne (MS Excel)
W ramach szkolenia firma oferuje 96 godz. szkoleń kompute-
rowych, podręczniki, catering, zaświadczenie potwierdzające 
ukończenie szkolenia oraz egzamin zewnętrzny umożliwiający 
uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputero-
wych ECDL Start.
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Zapytałam uczestniczki DKK dla dorosłych w Boguchwale, dlaczego czytają. Przeczytajcie odpowiedzi. Być może 
zainspirują tych, którzy jeszcze nie zaczęli przygody z książką, do jej rozpoczęcia.

Czytam, bo…?

DKK spełniają rolę edukacyjną 
w  społeczeństwie lokalnym. Dzięki 
temu, że obcujemy z  książką, stajemy 
się ludźmi otwartymi na nowe nurty 
myślowe, z  każdą przeczytaną historią 
staramy się zrozumieć ludzkie zacho-

wania, analizujemy pogmatwane losy 
bohaterów. 

Zachęcamy do korzystania z  tej 
oferty kulturalnej w naszej gminie.

Aneta Świeca,
moderator DKK

Spotkania DKK to nie tylko roz-
mowy o  książkach, to także możliwość 
nawiązania nowych znajomości, to 
możliwość podzielenia się swoją opinią 
w  szerszym gronie odbiorców. Spotka-
nie rozpoczyna się od dyskusji na temat 
przeczytanej książki, ale często kończy 
się rozmowami o  tradycjach lokalnych, 
przysmakach regionalnych czy po pro-
stu wymianą argumentów na zupełnie 
dowolny temat.

Moda na czytanie
W  gminie Boguchwała działa 
6 Dyskusyjnych Klubów Książ-
ki: w Boguchwale, w Lutoryżu, 
w  Mogielnicy oraz w  Racła-
wówce dla dorosłych, a  także 
w Boguchwale i w Nosówce dla 
dzieci i  młodzieży. Dzięki spo-
tkaniom DKK biblioteki promu-
ją swoją działalność, skupiają 
nowych czytelników wokół bi-
blioteki, a bibliotekarze kreują 
modę na czytanie.
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Dzień Bibliotekarza w Boguchwale

Spotkanie rozpoczęła Ewa Śliwa, 
dyrektor GBP w Boguchwale, powitała 
gości i przedstawiła prezentację multi-
medialną pn. „Połączenie tradycji z no-
woczesnością” przygotowaną przez 
Anetę Świecę. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście – Piotr Klimczak, 
z-ca burmistrza Boguchwały, Małgo-
rzata Sierżęga, z-ca przewodniczącej 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
a także dr Andrzej Jagusztyn, honoro-
wy członek SBP, życząc bibliotekarzom 
satysfakcji z  wykonywanej pracy oraz 
motywacji do dalszych działań.

Gościem specjalnym Dnia Bi-
bliotekarza była pisarka Magdalena 
Zimny-Louis, która jest osobą bardzo 
otwartą, przebojową i  dociekliwą na 
spotkaniach i  w  swoich powieściach. 
Autorka „Poli”, „Kilku przypadków 
szczęśliwych” i  „Śladów hamowania” 
wprowadziła bibliotekarzy w  tajniki 
powstawania książek oraz ich bohate-
rów. 

Po części oficjalnej nadszedł czas 
na zwiedzanie biblioteki, jej nowoczes- 
nych wnętrz oraz zapoznanie zainte-
resowanych z  nowymi technologiami. 
Dzień Bibliotekarza obfitował w cieka-
we rozmowy oraz inspiracje z  działań 
podejmowanych przez bibliotekarzy.

Aneta Świeca

W  piątek 24 kwietnia w  boguchwalskiej bibliotece odbył się uroczysty Dzień Bibliotekarza, 
w którym brali udział bibliotekarze z powiatu rzeszowskiego oraz zaproszeni goście.
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Bramki dla biało-czerwonych 
zdobyły Patrycja Matla, Patrycja Mi-
chalczyk, Agnieszka Jędrzejewicz 
(dwie) oraz Michalina Kowalska.

Marcin Kasprowicz, trener ka-
dry kobiet do lat 19: – Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z  postawy zespołu. 
Gratuluję dziewczynom znakomite-
go meczu, w  którym zdominowały 
przeciwniczki. Podkreślam jednak, że 
rywal zawiesił wysoko poprzeczkę. 
Widzimy progres w grze drużyny po 
turnieju Kuban Spring, co nas bardzo 
cieszy i  pokazuje, że idziemy w  do-
brym kierunku. Dziewczyny debiu-
tujące dzisiaj pokazały się z  dobrej 
strony i dały jakość drużynie. W pią-
tek czeka nas rewanż i na pewno bę-

Polki zwyciężają na IzoArenie
Po ośmiu latach Boguchwała ponownie była gospodarzem międzypaństwowego meczu piłkarskie-
go. Reprezentacja Polski kobiet do lat 19 pokonała Słowację 5:0 w towarzyskim spotkaniu rozegra-
nym wczoraj na IzoArenie.

dzie to zupełnie inny mecz. Słowaczki 
wyciągną wnioski z dzisiejszego starcia 
i będą chciały się odgryźć.

Kolejny mecz reprezentacji od-
będzie się w sobotę na stadionie Cra-
snovii w  Krasnem. Mecze rozegrane 
w Boguchwale i Krasnem są dla kadry 
kobiet kolejnym etapem przygotowań 
do jesiennej, drugiej rundy eliminacji 
mistrzostw Europy. Wówczas rywal-
kami Polek będą reprezentacje Litwy, 
Turcji oraz gospodarza, czyli Finlandii.

Fotogaleria dostępna na stronie 
Izolatora Boguchwała: zksizolator.eu.

Źródło: www.pzpn.pl
Fot. Bartosz Kabala, 

zksizolator.eu

Michał, pomimo przerwy i trudów spo-
wodowanych operacją kolana, powrócił do 
czołówki w wielkim stylu.

Podczas 59. Mistrzostw Polski w  Kiel-
cach, w bardzo mocno obsadzonej kategorii 
66 kg, zawodnik Millenium Rzeszów dotarł 
do finału, wygrywając wszystkie walki przed 
czasem. Walcząc o złoto, zwyciężył z zawod-
nikiem AZS AWF Katowice Patrykiem Waw-
rzyczkiem, potwierdzając swoją znakomitą 
dyspozycję. Wartość złota podnosi fakt, iż 
po drodze do tytułu spotkał się i zwyciężył 
ze wszystkimi pozostałymi medalistami te-
gorocznych mistrzostw Polski. Zawodnik 
Millenium jest jeszcze w  młodzieżowej ka-
tegorii wiekowej, jednak z  powodzeniem 
walczy wśród seniorów oraz o  olimpijską 
kwalifikację „Rio 2016”.

Źródło i fot. www.judo-rzeszow.pl

Michał Bartusik ponownie 
mistrzem Polski

Kolejnego bezprecedensowego wyczynu dokonał pochodzący z Niechobrza judoka Michał Bartusik, 
zdobywając po raz kolejny tytuł mistrza Polski seniorów. 





Centrala w Niechobrzu 
36-047 Niechobrz 118 
tel. (17) 85-91-400, 
fax (17) 85-91-415 
Sala obsługi Klientów 
tel. (17) 85-91-410 - 414 
Obsługa klientów: 
poniedziałek – piątek  
w godz. od 7.30 do 14.30  
www.bsniechobrz.pl 

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

Już dziś skorzystaj  
z promocyjnych warunków kredytowych 

KREDYT WIOSENNY
Stałe oprocentowanie – tylko 4,9% w skali roku

Kwota kredytu od 1 000 zł do 20 000 zł
Okres kredytowania do 12 miesięcy

Szybka decyzja – minimum formalności – kredyt na dowolny cel

Reprezentatywny przykład Kredytu Wiosennego (na dzień 03.04.2015 r.): RRSO wynosi 13,36% dla całkowitej kwoty kredytu 5 000,00 zł na cele konsumpcyjne, 
spłacanego w  12 ratach kapitałowo-odsetkowych (malejące saldo) – 433,81 zł (najwyższa rata), przy prowizji za udzielenie kredytu 200,00 zł i  opłacie 
przygotowawczej 0,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu przez cały okres obowiązywania umowy 4,9% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe). Całkowita 
kwota do zapłaty przez konsumenta 5333,50 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł, odsetki 133,50 zł. Promocja trwa do 30.06.2015 r. 

Szanowni Państwo, 

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

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

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

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

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

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

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


