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◘ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 368R w Rakszawie od drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie 
wraz z budową chodnika na odcinku o dł 4,8 km. Wniosek o dofinansowanie ponad 4 milionowej inwestycji został złożony w ra-
mach tzw. Schetynówek. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień 2011 roku. Wkład własny powiatu to wydatek 677 tys. zł. 
Dofinansowanie ze środków pomocowych wyniesie ponad 2 mln zł, pozostałą kwotę zapłaci gmina w wysokości 1 450 000,00 zł. 

◘ Remont i modernizacja Domu Ludowego w Rakszawa-Kąty  (dof. z UE 192 tys zł) 
◘ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole SP 3  (dof. z UE  97  tys. zł) 
◘ Utworzenie i zakup sprzętu do ogólnodostępnych pracowni multimedialnych w SP Wydrze i SP Węgliska (dof. z UE 25 tys. zł) 
◘ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w miejscowości Wydrze (dof. z UE 11 tys. zł) 
◘ Budowa kanalizacji w Rakszawa-Potok 
◘ Remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie –Etap II (dof. z UE 122 tys. zł) 
◘ Przebudowa drogi rolniczej Rakszawa Budy-Rakszawa Dymarka na odcinku 0,8 km (dof. z FOGR) 

W   dniu 28 luty 2011 roku Rada Gminy  

w Rakszawie uchwaliła budżet na 2011 rok. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 884 260,00 ZŁ 
REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOF. DRÓG POWIATOWYCH 1 610 000,00 zł 
POMOC SPOŁECZNA 3 945 200,00 zł 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 648 422,00 zł 
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 686 200 000,00 zł 
POLICJA I STRAŻ POŻARNA 142 tys. zł 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 146 000,00 zł 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 113 tys. zł 
OCHRONA ZDROWIA 72 278,00 zł 
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 65 tys. zł 
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 2 615 156,00 zł 

WYDATKI: 17 795 000,00 ZŁ 
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S tan ludności Gminy Rakszawa na dzień 31 grudnia 2010 roku 
wynosił 7376 mieszkańców. W 2010 roku urodziło się 90 dzie-
ci, w tym 48 chłopców i 42 dziewczynki. W ubiegłym roku 
zmarło 55 osób. Przyrost naturalny w Gminie Rakszawa jest 

dodatni i wyniósł + 35 osób. 
 
Tabela nr 1: Liczba mieszkańców gminy wg miejscowości 

Tabela nr 2: Liczba mieszkańców gminy wg grup wiekowych 

◘ na pobyt stały zameldowały się 46 osoby 
◘ wymeldowały się z pobytu stałego 47 osoby 
◘ przemeldowania w obrębie - 66 osób 
◘ zameldowania na pobyt czasowy na terenie - 35 osoby 
◘ wymeldowania na pobyt czasowy poza gminą -63 osoby 
◘ zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy lub stały-15 
osób 
Wydano 456  zaświadczeń o zameldowaniu. Wszczęto 6 postępowań 
o wymeldowanie, które zostały zakończone decyzją ostateczną.  

 Opr.  Maria Dyrda, Teresa Babiarz 

L.p. Miejscowość Liczba ludności 
(na dzień 31 .12. 2010r.) 

Liczba  
urodzeń 

Liczba  
zgonów 

1. RAKSZAWA 6365 74 49 

2. WYDRZE 546 12 6 

3. WĘGLISKA 465 4 2 

Przedział wiekowy Mężczyźni Kobiety 
Od 0 do 2 lat 154 133 

3 lata 40 30 

4-5 lat 97 66 

6 lat 44 27 

7 lat 49 49 

8-12 lat 229 219 

13-15 lat 165 152 

16-17 lat 119 136 

18 lat 71 53 

19-65 lat 2368 2105 

Więcej niż 65 lat 314 756 

Razem 3650 3726 

Razem w gminie 7376 

N a stanowisku Dowodów Osobistych znajduje 
się archiwum kopert osobowych osób, któ-
rym wydano nowe dowody osobiste oraz 
archiwum kopert osób zmarłych. Z tego ar-

chiwum wydawane są dokumenty na wniosek organom 
policji, prokuratury, urzędom skarbowym oraz do badań 
grafologicznych. 
W procesie wydawania dowodów osobistych wysyłane są 
wezwania o przesłanie kopert osobowych z urzędów,        
w których wyrobiony był poprzedni dowód osobisty,         
a osoby przemeldowały się do naszej gminy (takich kopert 
wysłano 34 sztuk), a także wysyłane są koperty do urzę-
dów, do których przemeldowali się nasi mieszkańcy-takich 
kopert wysłano 35 sztuk). 

W ubiegłym roku wydano 318 dowodów osobistych. Od 1 
stycznia 2010 roku została zniesiona opłata za wydawanie 
dowodów osobistych. Dowód Osobisty otrzymujemy bez-
płatnie. 
 

W  2010 roku związek małżeński zawarło 77 
osób z terenu Gminy Rakszawa. Sporzą-
dzono 41 aktów małżeńskich (związek 
zawarty na terenie gminy), w tym do 

księgi wpisano 2 małżeństwa, które zostały zawarte za 
granicą. W księdze urodzeń wpisano 15 dzieci urodzonych 
za granicą. W księdze zgonów wpisano –14 (zgon zareje-
strowany na terenie gminy). Ogółem w ubiegłym roku 
zmarło 55 osób. 

W  dniach od 21 do 22 kwietnia  2011 roku 
odbędzie się kwalifikacja wojskowa męż-
czyzn urodzonych w 1992 roku, męż-
czyzn urodzonych w latach 1987-1991, 

którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej oraz  w dniu 13.05.2011 roku 
kobiet urodzonych w latach 1987-1991 kwalifikacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobiera-
jące naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które         
w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 ukończą 
naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na 
kierunkach psychologicznych. Klasyfikacja wojskowa 
odbędzie się w budynku przy ul. Mickiewicza 3a (dawny 
Internat I LO), w godz. od 7.30 do 14.00. Osoby podlega-
jące w 2011 roku Kwalifikacji Wojskowej otrzymają 
imienne wezwania. 
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W  zakresie ochrony zasobów przyrody w 2010 roku: 
◘ wydano 44 decyzje– zezwolenie na usunięcie drzew z terenu 

nieruchomości  
◘ przygotowano 2 wnioski do Starostwa Powiatowego o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działek stanowiących wła-
sność Gminy Rakszawa 

 

W  zakresie produkcji roślinnej w 2010roku: 
przekazano do wiadomości rolnikom komunikaty dotyczące 
ochrony roślin, a także informacje o skupie i przetwórstwie roślin 
energetycznych 
 

W  zakresie prowadzonych prac geologicznych i górni-
czych na terenie gminy w 2010 roku: 
wydano 2 opinie dotyczącą koncesji na rozpoczęcie i poszukiwa-
nie złoża piasku 
 

W   ramach gospodarowania środkami finansowymi 
Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska dofinansowano: 
◘ zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów 
◘ wywóz śmieci i odpadów niesegregowanych z terenu gminy 
◘ likwidację dzikich wysypisk 
◘ zbiórkę odpadów zużytej odzieży i obuwia 
Koordynowano coroczną akcję „Sprzątanie Świata”- w wyniku 
tej akcji uprzątnięto-lasy, cmentarze, okolice szkół, brzegi rzek, 
pobocza dróg. Łącznie zebrano 49 worków odpadów zmieszanych 
i 21 worków odpadów segregowanych.  
 

Z  zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych 
◘ prowadzono 9 postępowań administracyjnych w sprawie o wy-

danie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
◘ prowadzono 4 postępowań o wydanie jednorazowych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
◘ prowadzono 1 postępowanie w sprawie likwidacji punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych 
◘ wydano 47 zaświadczeń o opłacie alkoholowej 
 

Z  zakresu odpadów komunalnych 
◘ skontrolowano 18 budynków w związku z interwencją sąsiedz-

ką 
◘ (sprawy dotyczyły spalania bądź składowania odpadów w miej-

scach niedozwolonych) 
Czytaj dalej str. 6 

AKTUALNOŚCI GMINNE 

W  2010 roku w referacie podatków m.in.: 
 

◘ wydano 3 642 decyzji wymiarowych, 
◘ wydano 315 decyzji zmieniających, 
◘ wprowadzono 656 zmian geodezyjnych, 
◘ rozpatrzono 25 podań o umorzenie i rozłożenie na raty podatku, 
◘ wystawiono 623  upomnień, 
◘ wystawiono 16 tytułów wykonawczych, 
◘ wydano 799  zaświadczeń o stanie majątkowym, 
◘ rozpatrzono 176 wniosków o zwrot podatku akcyzowego od 

paliwa zakupionego przez rolników. 
 

Opr. Renata Kuca, Jolanta Cisek 
 

 

W  zakresie działalności gospodarczej wydano: 
 

◘ 38 zaświadczeń o wpisie do ewid. działalności gospodarczej, 
◘ 76 zaświadczeń o zmianie wpisu  do ewid. działalności gospod. 
◘ 17 zaświadczeń stwierdzających aktualność wpisu, 
◘ 26 decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej, 
◘ 11 informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, 
◘ przygotowano i przesłano 32 informacje dotyczących przedsię-

biorców z terenu Gminy Rakszawa dla potrzeb zainteresowa-
nych urzędów i instytucji 

 
 

 

P ragniemy również przypomnieć,  że  zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, 
poz. 885) od 1 stycznia 2010 roku utraciły aktualność zaświadcze-
nia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w których 
przedmiot działalności jest określony kodami PKD 2004.W związ-
ku z tym przedsiębiorcy, którzy mają wydane zaświadczenia o 
wpisie do 1 stycznia 2008 r. lub nie dokonywali po tej dacie żad-
nej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są  zaktualizować 
swoje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar-
czej (przeklasyfikować kody PKD 2004 na kody PKD 2007). Nie 
dokonanie powyższej zmiany wpisu może spowodować trudności 
przy załatwianiu spraw urzędowych, bankowych, zawieraniu 
umów, itp.  WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE 
GMINY W RAKSZAWIE, POK. NR 12. SZCZEGÓŁOWE 
INF. POD NR TEL. 17-226-12-81 WEW.52 
 

Opr. Przemysław Babiarz 
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◘  wezwano 58 osób do udokumentowania faktu korzystania z usług 

usuwania odpadów komunalnych 
◘  prowadzono ewidencję zawartych przez mieszkańców gmin  umów 

na wywóz odpadów komunalnych. 
 

Stan podpisanych umów na koniec grudnia 2010 roku wynosi 1616 
co stanowi 97%. 
 

Naliczano półroczne opłaty oraz przygotowano informację dotyczącą 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu ogrzewania pomieszczeń 
w budynkach gminnych. 

Opr. Stanisław Dołęga 
 

 
 

 

W  2010 roku wykonano: 
 

◘ remont nawierzchni drogi gminnej Rakszawa Bieleckówka – Rak-
szawa Kąty 0,1 km  

◘ remont nawierzchni drogi gospodarczej Rakszawa – Basakówka 
0,5km    

◘  remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy 
Rakszawa o łącznej powierzchni – 200 m2 

◘  elewację na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie  
◘  elewację i remont dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Rakszawie 
◘ wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej     

nr 1 w Rakszawie  
◘  remont  pomieszczeń i wymianę instalacji elektrycznej w budynku 

Gminnego Ośrodka kultury i Czytelnictwa w Rakszawie- etap I 
◘  przebudowę drogi rolniczej Rakszawa – Rakszawa cegielnia 0,4km-

dof. z FOGR  
Opr. Kazimierz Tuptoński 

 

W  2010r. w Urzędzie Gminy w Rakszawie w ramach organizacji 
robót publicznych przez  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zatrud-
nionych zostało 11 osób na okres do 6 miesięcy. Ponadto Urząd Gmi-
ny w Rakszawie był organizatorem: stażu osób bezrobotnych  - 2 oso-
by, praktyk zawodowych – 7 osób. Stan obecny zatrudnienia w Urzę-
dzie Gminy w Rakszawie to: 23 osoby w tym 3 na stanowisku Obsłu-
gi. Średnio jeden urzędnik przypada na 368 mieszkańców Gminy Rak-
szawa. 

Opr. Magdalena Wieloch 

 

 

W  2010 roku ze środków UE zostały dofinansowane: 
 

◘ bezpłatne porady prawne dla mieszkańców (współpraca z PSIS 
projekt dofinansowany z UE) 

◘ bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w administracji 
(współpraca z ALTUM projekt dofinansowany z UE) 

◘ bezpłatne szkolenia dla osób zatrudnionych w administracji 
(współpraca z RARR projekt dofinansowany z UE) 

◘ imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne na obszarze Gminy 

Rakszawa w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”  (dof. z UE 15 tys. zł) 

◘  wydanie folderu promującego walory Gminy Rakszawa 
„Moja Mała Ojczyzna” (dof. 9 tys. z UE) 

◘ remont pomieszczeń w GOKiC- etap I i II (dof. z UE 122 
tys. zł)- realizacja II etapu w 2011 roku. 

◘ plac zabaw w miejscowości Rakszawa (obok SP2) (dof.    
z UE 14 tys. zł 

◘ przystąpienie do projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” (85% dof. z UE). Całkowita dł trasy wyniesie 
1410 km. Projekt realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na Podkarpaciu obej-
muje 11 powiatów i 39 gmin o łącznej dł 330 km. W Gmi-
nie Rakszawa zaproponowano trasę od pałacyku w Julinie-
Wydrze-Katy pod Wydrzem- Kąty Rakszawskie-Katy 
Smolne, Węgliska-Podlas dł trasy w Gm. Rakszawa  wynie-
sie 13,4 km 

◘ Remont i modernizacja Domu Ludowego w Rakszawa-
Kąty (dof. z UE 192 tys zł)- realizacja w 2011r. 

◘  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole SP 3 (dof. 
z UE  97 362 tys. zł)- realizacja w 2011r. 

◘ Podpisaliśmy umowę na przystąpienie do realizacji projek-
tu „Podkarpacki System Administracji Publicznej”, 
który umożliwi świadczenie usług administracyjnych dla 
mieszkańców drogą  internetową (na wniosek mieszkańca, 
zaświadczenie czy decyzje będą przesyłane wnioskodawcy 
drogą elektroniczną). Realizację projektu zaplanowano na 
2010-2012. Całkowity koszt wyniesie ponad 531 tys. zł, 
dofinansowanie pochodzące ze środków RPO WP 2007-
2013 wyniesie ponad 447 tys. zł.) 

◘ Zajęcia z indywidualizacji dla uczniów w klasach I-III 
szkół podstawowych z Gminy Rakszawa (dof. z UE 157 
tys. zł). Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputero-
wego, usługi edukacyjnej-realizacja w 2011r. 

◘ Utworzenie i zakup sprzętu do ogólnodostępnych pra-
cowni multimedialnych w SP Wydrze i SP Węgliska   
(dof. z UE 24 665 tys. zł)- realizacja w 2011r. 

◘ Zakup gablot informacyjnych nzewnętrznych, gadżetów 
i stojaków reklamowych promujących Gminę Rakszawa 
(dof. z UE 6 tys. zł)- realizacja w 2011r. 

Opr. Maria Nycz 

O f ic ja lna st rona www.rakszawa.biu letyn. net                        
i www.rakszawa.pl są na bieżąco aktualizowane i modyfiko-
wane tak, aby mieszkańcy  mieli aktualne informacje o sytuacji 
w gminie. Statystyki dowodzą że strony cieszą się zaintereso-
waniem nie tylko lokalnie mieszkańców, ale i odwiedzane są 
przez osoby z poza naszego kraju. Średnia wywołań dla adresu 
www.rakszawa.pl w 2010 roku to około 6 315 279  odwiedza-
jących. Średnia wywołań dla adresu BIP w 2010 roku to około 
9000 tyś odwiedzających.  Coraz więcej osób korzysta z ak-
tywnego modułu „Pytanie do Wójta”. 

Opr. Grzegorz Płowy 
 



7BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                    STRONA 7                            NR 11(1) / 2011 

 

                  AKTUALNOŚCI GMINNE 

W  2010 roku wypłacono dofinansowanie pracodawcom kosz-
tów kształcenia pracowników młodocianych na łączną 

kwotę 46 465,80 zł. 
 

W  ubiegłym roku wypłacono: 
 

◘ Stypendium Szkolne dla 287 uczniów w łącznej kwocie        
200 865,00 zł. 

◘ Zasiłek Szkolny dla 59 uczniów na łączną kwotę 13 500,00 zł. 
◘ Wyprawkę Szkolną dla 89 uczniów na łączną kwotę 17 260,00 

zł. 
 

N a program celowy „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące 

gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie” wydatkowano w 2010 
roku kwotę 95 211,14 zł.  Ogólnie budżet na oświatę w roku 2010 
wyniósł 7 994 482,06 zł z czego subwencja oświatowa i dotacje 
celowe stanowiły wartość 5 868 144,70 zł. Gmina Rakszawa do 
subwencji dopłaciła ponad 2 miliony złotych, dokładnie kwotę 
2 126 337,36 zł. 

Opr. Jadwiga Wiśniowska 

 

G minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie jest jed-
nostką organizacyjną Gminy Rakszawa. 

 

W 2010 roku przyznano i wypłacono świadczenia z pomocy 
społecznej: 
 

◘  Zasiłki stałe—58 osób 
◘  Zasiłki okresowe—163 osób 
◘ Zasiłki celowe— 240 osób 
◘ Dożywianie dzieci w szkole— 259 osób 
◘ Usługi opiekuńcze— 16 osób 
◘ Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej—8 osób 
 

Świadczenia rodzinne: 
 

◘ Zasiłki rodzinne— 1199 osób 
◘ Dodatki z tytułu: 
⇒ Urodzenia dziecka— 64 osób 
⇒ Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego—61 osób 
⇒ Samotnego wychowywania dziecka—33 osoby 
⇒ Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego—67 osób 
⇒ Rozpoczęcia roku szkolnego— 870 osób 

⇒ Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –188 
osób 
⇒ Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej— 236 osób 
◘ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka— 83 oso-

by 
◘ Zasiłki pielęgnacyjne— 202 osoby  
◘ Świadczenia pielęgnacyjne-41 osób 
 

N a zadania zlecone i własne z pomocy społecznej wydatko-
wano łącznie kwotę 883 128,00 zł. Na świadczenia rodzin-

ne w 2010 roku wydatkowano kwotę 2 846 496,13 zł 
Pracownicy socjalni GOPS sporządzili w 2010 roku 1 205 wy-
wiadów. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie realizuje za-
dania ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 
grudnia 2010 roku, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 
wypłacono 33 osobom na łączną kwotę 145 134,52 zł. 
 

 

Opr. Krzysztof Goguł, Marzena Świątoniowska 
 

 

 

W  2010 roku na utrzymanie gotowości operacyjnej 3 Jedno-
stek OSP Gmina Rakszawa wydatkowała kwotę  

145 355, 52 zł. 
 

W  2010 roku zanotowano: 
 

◘ 56 akcji ratowniczo- gaśniczych i interwencyjnych na terenie 
Gminy Rakszawa z udziałem 286 strażaków i 17 akcji ratowni-
czo-gaśniczych i interwencyjnych poza terenem gminy             
z udziałem 100 strażaków. 

◘ wykonywano bieżące prace, naprawy i remonty sprzętu p. po-
żarowego, odnowiono  Kapliczkę Św. Floriana 

◘ wykonano remont, malowanie dachu oraz wymianą drzwi        
w budynku Domu Strażaka w Wegliskach 

◘ Strażacy wykonali remont i malowanie pomieszczeń we-
wnętrznych Domu Strażaka.  

◘ OSP Rakszawa  obchodziła  Jubileusz 100 - lecia działalności 
◘  3 strażaków z OSP Węgliska uczestniczyło w kursie podsta-

wowym szeregowych członków OSP 
◘ w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo- Pożarniczych MDP 

w  Rymanowie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  dziewcząt 
OSP Rakszawa  - zdobyła  tytuł Mistrza  województwa  pod-
karpackiego. 

◘ w Krajowych Zawody Sportowo- Pożarnicze  w Częstochowie 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  dziewcząt OSP Rakszawa-  
zdobyła  tytuł - Wicemistrza Polski 

◘ przeprowadzono eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” oraz poga-
danki z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy. 

 

Opr. Tadeusz Świątoniowski 
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W ręczenie medali odbyło się w 22 marca w Bursie Szkolnej     
w Łańcucie. W asyście starosty Adama Krzysztonia i wójtów 

z poszczególnych gmin, medale wręczał płk Witold Przybyła szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. W spotkaniu 
uczestniczył także Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w 
Rzeszowie ppłk Wojciech Szyndlar i Wikariusz Parafii Garnizonowej 
w Rzeszowie ks. kpt. Tomasz Skupień. 
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich srebrne medale przy-
znał następującym osobom z terenu gminy Rakszawa: Pokrzywa 
Stanisław, Pokrzywa Małgorzata, Stopyra Stanisław, Stopyra Stani-
sława, Turosz Urszula. 

Opr. Maria Dyrda 

AKTUALNOŚCI GMINNE 

Rada Gminy Rakszawa 
VI KADENCJI 

2010-2014 
 

1. Babiarz Elżbieta Maria 
2. Blajer Jerzy 
3. Buszta Franciszek 
4. Chajec Teresa Cecylia 
5. Cieślicka Izabela Helena 
6. Janas-Piwińska Marzena Agata 
7. Panek Jan 
8. Piersiak Stanisław 
9. Pliś Franciszek 
10. Przybyło Paweł 
11. Rupa Teresa 
12. Stybel Jan Grzegorz 
13. Tama Zenon Józef 
14. Walawender Witold Władysław 
15. Waniowski Janusz Andrzej 

Szanowni Rakszawiacy! 
 

Działając w imieniu Rady Gminy Rakszawa pragnęłabym na łamach Biuletynu przedstawić 
nowo działającą radę VI kadencji składającą się z 15 radnych wybranych w wyborach demo-
kratycznych, pochodzących ze wszystkich zakątków naszej gminy.  
Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach rady działają trzy komisje: rewizyjna, gospodar-
cza i społeczna. Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta pod względem legalności, 
gospodarności, rzetelności i celowości, a w szczególności gospodarkę finansową kontrolowa-
nych podmiotów. W skład komisji wchodzą: pani Teresa Chajec – przewodnicząca, członko-
wie: Elżbieta Babiarz, Franciszek Buszta i Franciszek Pliś.  
Do kompetencji komisji gospodarczej należy wszystko co tyczy się  rozwoju gospodarczego tj. 
budżet, podatki, gospodarka nieruchomościami, tworzenie warunków dla rozwoju przedsię-
biorstw, produkcja rolnicza i stan gminnych dróg. W skład komisji wchodzą: pan Jan Panek 
– przewodniczący oraz panowie Jerzy Blajer, Stanisław Piersiak, Jan Stybel i Zenon Tama.  
Komisja społeczna natomiast zajmuje się szeroko rozumianą problematyką szkolnictwa, kul-
tury, sportu służby zdrowia, porządku publicznego i pomocą społeczną. W skład tej komisji 
wchodzą: pan Paweł Przebyło – przewodniczący oraz członkowie: Izabela Cieślicka, Teresa 
Rupa, Witold Walewander i Janusz Waniowski.  
Komisje zbierają się na swoich posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu. Każda z komisji 
opracowała plan pracy, które to zostały przyjęte przez Radę.  
Pragnę przypomnieć iż każdy z radnych to Państwa reprezentant, osoba która występuje       
w imieniu swoich wyborców.  

Minister Obrony Narodowej przyznał mieszkańcom powiatu łańcuckiego 54 srebrne medale „za zasługi dla obronności kraju”. 
Otrzymali je rodzice, których trzech lub więcej synów odbyło służbę wojskową w wojsku polskim. 

Podczas sesji czy też posiedzeń komisji radni mówią głosem mieszkańców i są do ich dyspozycji. Ponad to przewodniczący Rady 
przyjmuje osoby zainteresowane w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy w godz. 9-12. Poza bezpośrednim kontaktem 
można kierować pisma, zapytania i interpelacje nie tylko do wójta, ale również do wiadomości Rady przedkładając ten wniosek w 
Biurze Rady poprzez sekretariat Urzędu Gminy. Wówczas Rada jest na bieżąco informowana w sposób urzędowo przyjęty o proble-
mach dotyczących mieszkańców i może ustosunkować się do konkretnego problemu z jakim borykają się mieszkańcy. Informację o 
sesjach, ich terminie oraz porządku obrad można otrzymać od radnych, a także na stronie Urzędu Gminy pod linkiem Rada Gminy.  
Szanowni Państwo, zapraszamy do współpracy i bliższego  zainteresowania się bieżącą pracą Rady Gminy. 
 

Opr. Przewodniczący Rady Gminy Marzena Janas - Piwińska  
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

 
  

 Sołectwo Rakszawa Dolna: 
(Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 3524, wy-
dano 205 kart do głosowania, liczba głosów nieważnych – 1) 
 

Sołectwo Rakszawa Górna: 
(Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 837, wyda-
no 158 kart do głosowania, liczba głosów nieważnych - 2) 
 

Sołectwo Rakszawa Kąty: 
(Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 440, wyda-
no 162 kart do głosowania, liczba głosów nieważnych - 1) 

W  dniu 27 lutego 2011r w Gminie Rakszawa odbyły się Wybory Sołtysów.  W  Sołectwach Wydrze i Węgliska zgło-
szono tylko po jednym kandydacie i w związku z tym, w tych Sołectwach nie przeprowadzano wyborów. W czte-
rech sołectwach Gminy Rakszawa  Sołtysami  zostali ponownie: Pan Dariusz Szott– Sołectwo Wydrze, Pani Tere-
sa Dobek—Sołectwo Węgliska, Pan Mieczysław Piwiński –Sołectwo Rakszawa Dolna, Pan Czesław Babiarz-

Sołectwo Rakszawa Kąty. W Sołectwie Rakszawa Górna nowym Sołtysem został Pan Józef Stopyra. 

WYBORY SOŁTYSÓW 

Sołectwo Kandydaci na Sołtysa Liczba 
głosów 

 Rakszawa Dolna 

Osiecki Krzysztof 9 

Piwiński Mieczysław 120 

Zakielarz Piotr 63 

Zakielarz Wiesław 12 

  

Rakszawa Górna 

Frączek Marian 25 

Kiełbasa Zbigniew 53 

Stopyra Józef 78 

Rakszawa Kąty 
Babiarz Czesław 123 

Jacek Józef 38 

   

P o wyborach na Sołtysów w każdym sołectwie 
odbyły się zebrania wiejskie, na których miesz-
kańcy w głosowaniu tajnym wybrali członków 
Rad Sołeckich. 

Członkowie  
Rady Sołeckiej 

Rakszawa Dolna 

Członkowie 
Rady Sołeckiej 

Rakszawa Górna 

Członkowie  
Rady Sołeckiej 
Rakszawa Kąty 

Członkowie  
Rady Sołeckiej 

Węgliska 

Członkowie  
Rady Sołeckiej 

Wydrze 

Stanisław Figiela Tadeusz Kuter Jan Gołębiowski Andrzej Baran Marek Mazur 

Krzysztof  Zakielarz Józef  Wasiuta Dariusz Pokrzywa Andrzej Wiech Tadeusz Witek 

Krzysztof Sobuś Stanisław Filip Stanisław Kuca  Ryszard Woś Andrzej Urban 

Bernard Kuszaj  Dariusz Stopyra Stanisław Fus Stanisława Małkiewicz Krzysztof Tabaka  

Tadeusz Świątoniowski  Józef Kuźniar   Teresa Hewelt 
  

Zbigniew Ożóg 

Józef Lęcznar       Edward Tabaka 

Ryszard Babiarz         

Tadeusz Kukla         
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WOJEWÓ DZTWO  PO DKARPACKIE         POWI AT  Ł AŃ CU CKI  AKTUALNOŚCI GMINNE 

K oniec roku kalendarzowego 2010 zbiegł się z zakończeniem projek-
tu systemowego pt.: „Czas na aktywność w Gminie Rakszawa” re-

alizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

W  projekcie trwającym od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010r. wzięło 
udział 11 kobiet i 9 mężczyzn z terenu gminy Rakszawa. Celem 

projektu było podniesienie aktywności społecznej 20 mieszkańców gminy 
Rakszawa, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez 
udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho - społecznych i środowi-
skowych. W związku z tym odbyły się szkolenia z zakresu: treningu 
kompetencji i umiejętności społecznych, treningu kompetencji rodzi-
cielskich, treningu pracy, treningu kompetencji życiowych, indywidu-
alne spotkania rozwojowe, a następnie podstawowy kurs komputero-
wy. Ostatnim etapem projektu był kurs zawodowy – „Kucharz małej 
gastronomii”.  
 

W  celu podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „ 
Czas na aktywność w gminie Rakszawa” w  dniu 28 grudnia 201-

0r. w Świetlicy Urzędu Gminy w Rakszawie odbyło się uroczyste zakoń-
czenie projektu. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Rak-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

szawa, Sekretarz Gminy, wykładowcy prowadzący zaję-
cia, przedstawiciele firm szkoleniowych, uczestnicy pro-
jektu, zespół projektowy, pracownicy Ośrodka. Przybliżo-
no tematykę i problemy osób wykluczonych społecznie 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Koordyna-
tor projektu życzyła sukcesów i powodzenia na przy-
szłość, wyraziła nadzieję, że każdy z uczestników projek-
tu znalazł w nim coś wartościowego dla siebie. Były też 
podziękowania dla tych wszystkich, którzy byli zaangażo-
wani w realizację projektu. Głos zabrała również Wójt 
Gminy Rakszawa.  Beneficjentom ostatecznym projektu 
wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w projekcie 
realizowanym przez GOPS w Rakszawie.  
Cieszymy się, że tak wiele klientów OPS wyraziło chęć do 
współpracy i udziału w proponowanych formach aktywi-
zacji. Wyrażamy nadzieję, że nowe formy aktywizacji spo-
łecznej, zawodowej i edukacyjnej podejmowane przez 
GOPS w Rakszawie przyczynią się do zwiększenia szans 
wyjścia klientów OPS z zagrożenia wykluczeniem społecz-
nym, a efekty wspólnych wysiłków wpłyną na poprawę 
sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.  
 

Opr Koordynator projektu Krystyna Kiełbasa 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

W  związku z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego o zamknięciu Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rakszawie w dniu 28 lutego 2011r,  Najświętszy 
Sakrament i wyposażenie świątyni zostało przeniesione  do  

kaplicy w budynku  parafialnym. Godziny odprawiania Mszy św. pozostają 
bez zmian. 
 Zamknięcie kościoła jest spowodowane złym stanem technicznym i brakiem 
remontu, który powinien być wykonany co najmniej 30 lat temu. Zamknięcie 
kościoła miało nastąpić w lipcu 2010r, ale ks. Proboszcz wstrzymał się od 
wykonania tej decyzji, ponieważ jeden z urzędów sugerował, że decyzja PINB 
została wymuszona przez ks. Proboszcza i zlecił wykonanie kolejnej eksperty-
zy, która miała obalić tamtą decyzję. Ekspertyza ta niestety potwierdziła słusz-
ność decyzji PINB, co spowodowało zamknięcie kościoła. Została ona dostar-
czona do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie. 
Obecnie trwają prace w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej 
remontu. 
 
 

W  sprawie ratowania zamkniętego kościoła potrzebne jest wy-
konanie badania geotechnicznego podłoża gruntowego celem 
ustalenia nośności i określenia poziomu wody gruntowej oraz 
sposobu zabezpieczenia fundamentów. To wszystko jest ko-

nieczne do wykonania projektu remontu kościoła. Po tych działaniach może-
my przystąpić do wykonania projektu wzmocnienia fundamentów. Wykonanie 
odwiertów i wykonanie projektu wzmocnienia fundamentów potrwa ok. 6-ciu 
miesięcy od daty wejścia ekipy geotechnicznej na teren kościoła, co będzie 
miało miejsce na wiosnę.  

P oprzez wycięcie krzewów i drzew wo-
kół świątyni - dzięki działaniu promieni 
słonecznych - już doszło do częściowe-
go osuszenia murów i elewacji. Wiado-

mo, że to proces długotrwały.  
 Budynek starej plebani był w tak złym stanie, że 
wymagał natychmiastowych działań zabezpiecza-
jących przed awarią budowlaną. Wadliwie wyko-
nane odwodnienie kościoła spowodowało zawil-
gocenie fundamentów niżej położonego wspo-
mnianego budynku. Te kosztowne prace zostały  
wykonane 2 lata temu. Stara plebania, gdzie 
mieszkają księża wikariusze, została uratowana. 
Pozostałe pieniądze z zakupu organów zostały 
przeznaczone na zdrenowanie posesji plebańskiej 
i ujęcie wody opadowej z dachu kościoła. Podczas 
planowanego remontu kościoła przewiduje się 
również jego zdrenowanie i połączenie odpływu 
wody z wykonaną wcześniej drenacją plebańską. 
 
 

D rewno z wycinki parafialnego lasu 
leżakuje pod wiatami i w budynku 
gospodarczym na przykościelnym 
placu. Zostało wykorzystane do re-

montu dachu na tymże  budynku i będzie wyko-
rzystane do remontu więźby dachowej na koście-
le. 
Prace wykonane w ciągu 5-ciu lat proboszczo-
wania ks. Marka Rybki to: 
◘ budowa i instalacja organów 
◘ przymocowanie pokrycia kościoła do elemen-

tów więźby dachowej 
◘ remont kotłowni, instalacja pieca c.o. i komina 
◘ melioracja terenu i zabezpieczenie fundamen-

tów starej plebani 
◘ przygotowanie mieszkania dla byłej gospodyni  
◘ ujęcie wód opadowych z kościoła do studzien-

ki odwadniającej 
◘ uporządkowanie terenów plebani i ogrodu 
◘ nagłośnienie kościoła 
◘ montaż rzutnika cyfrowego 
◘ inwentaryzacja i ekspertyza konstrukcyjna 

kościoła i starej plebani 
◘ remont instalacji sterowniczej dzwonów 
◘ remont dachu na budynku gospodarczym 
 

Opr. Rada Duszpasterska 

Fot; Kaplica w budynku  parafialnym w Rakszawie 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Aleksandra  Kukla 

Klasa: VI 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Mierzwy w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze zimowym 
2010/2011: 5,4 
 Najważniejsze osiągnięcia: 

 

O la to uczennica bardzo ambitna, pracowita i posiadająca duże zdolności humanistycz-
ne. Uczennica posiada duże zdolności organizacyjne, a co za tym idzie sprawdza się 

jako przewodnicząca SU. Brała udział w Konkursie matematycznym, humanistycznym, j. 
angielskiego organizowanym przez KO w Rzeszowie, zajęła III  miejsce w konkursie języ-
ka angielskiego pt. „My Christmas Cartoon”, II  miejsce w Ogólnopolskich Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF, na-
grodę w konkursie ogłoszonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 2010, 
Osiąga liczne sukcesy biorąc udział w  drużynowych  zawodach sportowych zarówno na 
szczeblu gminnym jak i powiatowym, pełni wzorowo funkcję przewodniczącej SU. 
 

Imię i nazwisko: Gabriela Buszta 

Klasa: V 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 
Średnia ocen w semestrze zimowym  
2010/2011: 5,50 
  

 
Najważniejsze osiągnięcia:  
 

G abrysia to uczennica wyróżniająca się pod względem nauki w każdym roku szkolnym. 
Za swoje osiągnięcia w ostatnim semestrze otrzymała nagrodę i tytuł „Prymusa Szko-

ły”. To ambitna i sumienna dziewczynka, świetna organizatorka, która działając w samorzą-
dzie Uczniowskim aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły. Chętnie uczestniczy w kon-
kursach zarówno szkolnych jak i gminnych. Brała udział w Międzyszkolnym Konkursie 
Wiedzy Astronomicznej „Kosmiczna Odyseja” oraz w Międzyszkolnym Konkursie Histo-
rycznym „Gmina Rakszawa – moja mała Ojczyzna”, w którym zajęła II miejsce. Odniosła 
również sukces, plasując się na I miejscu w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskie-
go „My Christmas Cartoon”. 
  
   
  
  

W  rankingu „Najlepsi z najlepszych…” wzięli udział uczniowie z klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z te-
renu Gminy Rakszawa. Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy w swojej szkole osiągnęli najwyższą średnią 
ocen w semestrze zimowym roku szkolnego 2010/2011. 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Dawid Kościółek 

Klasa: 6 A 

Nazwa szkoły: Zespól Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze zimowym  
2010/2011: 5,37 
    

Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Skrzatów w grze 

podwójnej 
◘ II miejsce w Halowych Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Skrza-

tów w grze pojedynczej. 
 

Imię i nazwisko: Aleksandra Przybyło 

Klasa: 6A 

Nazwa szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze zimowym  
2010/2011: 5,37 
  
  

  
 
Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ I miejsce w Wewnątrzszkolnym Konkursie Historycznym Uczniów Klas V 

„Dziedzictwo starożytności” 
◘ II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Astronomicznej pt: „ Ko-

smiczna Odyseja” 
◘ I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Portret Świętego Miko-

łaja” 
  

Imię i nazwisko: Paweł Tabaka 
Klasa: VI 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wydrzu 

Średnia ocen w semestrze zimowym  
2010/2011: 

5,1 

   
Najważniejsze osiągnięcia: 
 

Paweł Tabaka to uczeń, który w pierwszym półroczu osiągnął najwyższe wyniki 
w nauce. W tym roku reprezentował szkołę w gminnym konkursie przyrodni-
czym ,,Kosmiczna Odyseja” i zajął III miejsce. Uczestniczył w szkolnych kon-
kursach przedmiotowych. Aktywnie  pracuje w Samorządzie Uczniowskim, pełni 
funkcję skarbnika szkoły. Jest inicjatorem i uczestnikiem licznych szkolnych kon-
kursów. Na szczególną uwagę zasługuje jego duże zaangażowanie w ogólnopol-
ską akcję charytatywną ,,Szkoło, pomóż i Ty.” 
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WOJEWÓ DZTWO  PO DKARPACKIE         POWI AT  Ł AŃ CU CKI  AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Natalia Cisek 

Klasa: V 

Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa  
w Węgliskach 

Średnia ocen w semestrze  
zimowym 2010/2011: 5.09 

  
Najważniejsze osiągnięcia: 
 

◘ III miejsce w Konkursie histo-
rycznym-Rakszawa 

◘ udział w IX Powiatowym Kon-
kursie Poezji o Annie Jenke 
„Pragnę tylko gwiazd”- Rogóż-
no 

◘ udział w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim RAKI 2010 
„Uśmiechnij się”- GOKiC Ra-
kszawa 

Imię i nazwisko: Klaudia Cisek 

Klasa: V 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Węgliskach 

Średnia ocen  
w semestrze  
zimowym 2010/2011: 

5.09 

  
Najważniejsze osiągnięcia: 
 

Uczennica chętnie bierze udział w 
Konkursach recytatorskich, wy-
różnia się kultur ą osobistą i chę-
cią pomocy innym. Otrzymała 
dyplom za udział w konkursie 
historycznym-Rakszawa. 
 

Imię i nazwisko: Kot Patrycja 

Klasa: V 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Węgliskach 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 5.09 

 
Najważniejsze  

osiągnięcia: 

 
◘ III miejsce w konkursie czytelniczym- Węgliska 
◘ udział w konkursie historycznym-Rakszawa 
◘ Udział w konkursie recytatorskim- „Uśmiechnij się” RAKI 2010. 

 

W  ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”  
wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Rakszawa 

zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do utwo-
rzenia miejsca zabaw w szkole. Gmina z programu otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 35 952,80 zł, wkład własny gminy wyniósł 
11 437,84 zł. 

P rogram Rządowy „Radosna szkoła” ułatwi  dzie-
ciom sześcioletnim rozpoczęcie nauki w szkołach 
poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku 
rozwojowego dzieci. Stworzone miejsca zabaw      

w szkole to miejsce przyjazne dla dziecka, które w znacznym 
stopniu ułatwi aklimatyzację w nowym miejscu. Szkolne 
miejsca zabaw służą dzieciom w młodszym wieku szkolnym, 
gdzie mogą zaspokajać naturalną potrzebę ruchu i zabawy w 
połączeniu z kształtowaniem koncentracji uwagi, zdolności 
manualnych i precyzji ruchu. Dzięki pomocom dydaktycz-
nym zakupionym w ramach programu- szkoła stała się atrak-
cyjnym miejscem, w którym dzieci sześcioletnie będą chętnie 
przebywać, spędzać czas, bawić się i rozwijać poprzez zaba-
wę. 

 
Opr. Jadwiga Wiśniowska 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Anna Rozwód 

Klasa: VI a 

Nazwa szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 

  
  

 
 
 
Najważniejsze osiągnięcia: 
 
 
◘ IV miejsce w biegu na 1000 

m w Powiatowych Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych 

  
  

Imię i nazwisko: Natalia Cisek 
Klasa: VI 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr  2 im. 

St. Mierzwy w Rakszawie 
Średnia ocen  
w semestrze zimowym  
2010/2011: 

4,6 

 
 
 
Najważniejsze osiągnięcia: 

Indywidualne: 
 

◘ Najlepsza rozgrywająca w 
Powiatowym Turnieju 
Koszykówki, 

◘ Najwszechstronniejsza w 
Powiatowym Turnieju 
Piłki Ręcznej. 

Grupowe: 
 

◘ I  m-ce w Gminnym Tur-
nieju Piłki Ręcznej, 

◘ I  m-ce w Gminnym Tur-
nieju Piłki Koszykowej, 

◘ III  m-ce w sztafetowych 
biegach przełajowych, 

◘ III  w Powiatowym  Tur-
nieju Piłki Koszykowej, 

◘ IV  m-ce w Powiatowym  
Turnieju Piłki Ręcznej. 

 

Imię i nazwisko: Konrad Panek 

Klasa: VI 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3  
w Rakszawie 

Średnia ocen  
w semestrze zimowym  
2010/2011: 

 4,0 

 
 
 

Najważniejsze osiągnięcia: 

◘  II miejsce w biegu na 1000 m w 
Powiatowych Indywidualnych 
Mistrzostwach  w Lekkiej Atle-
tyce   

◘  IX miejsce w finale wojewódz-
kim   w Rzeszowie w Indywidu-
alnych Mistrzostwach  w Lek-
kiej Atletyce   

◘ III miejsce w biegu na 1000 m         
w Powiatowych Biegach Przeła-
jowych 

◘  dwukrotny uczestnik finału 
wojewódzkiego w Kolbuszo-
wej  w biegu na 1000 m 

◘ I miejsce w gminnym turnieju 
piłki koszykowej  

◘ IV miejsce w  powiatowym tur-
nieju piłki koszykowej  

◘ II miejsce w gminnym turnieju 
piłki ręcznej 

◘ otrzymywał nagrody w kategorii  
„Najlepszy sportowiec szkoły”. Imię i nazwisko: Aleksandra Jękot 

Klasa: VI 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  
w Węgliskach 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 5.0 

  
 Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ IMS –Powiatowe Indywi-

dualne Biegi Przełajowe-
IX miejsce 

◘ Gminny Turniej Piłki 
Ręcznej-IV miejsce 

◘ Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego-I miejsce 

◘ IMS- Drużynowy Powia-
towy Turniej w Tenisie 
Stołowym-V miejsce 

◘ Gminny Turniej w Koszy-
kówce-V miejsce 

  

W  rankingu „Najlepsi sportowcy…” wzięli udział uczniowie z klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy 
Rakszawa. Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy w swojej szkole osiągnęli najwyższe wyniki w sporcie w semestrze 

zimowym roku szkolnego 2010/2011. 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Aleksandra Frączek 
Klasa: 6 A 

Nazwa szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1w Rakszawie 

  Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ udział w eliminacjach finałowych Podkarpackiego Konkursu „Literatura i Dzieci – 

Uśmiechnij się” w kategorii recytacja  (etap wojewódzki) 
◘ II miejsce w eliminacjach rejonowych w/w konkursu 
◘ laureat VI i VIII Gminnego Konkursu Muzycznego „DO RE MI” 
◘ laureat X Powiatowego Artystycznego Przeglądu Pracy Szkolnej i Pozaszkolnej 
◘ IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Gmina Rakszawa – Moja 

Mała Ojczyzna”. 
◘ III miejsce w kategorii solista w IX Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
◘ I miejsce w XIX Gminnym Konkursie Recytatorskim Raki 2011 pt: „Mój ulubiony 

wiersz”. 
 

Imię i nazwisko: Aleksandra Świętoniowska 

Klasa: VI 

Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  
St. Mierzwy w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze  
zimowym 2010/2011: 

4,8 

   
Najważniejsze osiągnięcia: 
 

◘ wyróżnienie w elimina-
cjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Plastycznego pod ha-
słem „Zapobieganie Poża-
rom” 

◘ nagroda w konkursie 
ogłoszonym w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 2010. 

Imię i nazwisko: Klaudia Cisek 

Klasa: V 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  
w Węgliskach 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 5.09 

 
Najważniejsze osiągnięcia: 

◘ wyróżnienie w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim 
Raki 2011 pt. „Mój ulubiony 
wiersz” 

◘ III miejsce w Gminnym Kon-
kursie Recytatorskim RAKI 
2010 „UŚMIECHNIJ SIĘ” 

◘ Udział w Rejonowym Kon-
kursie „Literatura i dzieci-
Uśmiechnij się”- GOK w 
Głuchowie 

◘ Udział w IX Powiatowym 
Konkursie Poezji o Annie 
Jenke „Pragnąć tylko gwiazd” 

W  rankingu „Uzdolnieni artystycznie…” wzięli udział uczniowie z klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych       
z terenu Gminy Rakszawa. Poniżej przedstawiamy uczniów, którzy w swoich szkołach prezentują wysoki po-
ziom uzdolnień w dziedzinie artystycznej.   
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AKTUALNOŚCI GMINNE 
Imię i nazwisko: Konrad Sobuś 

Klasa: IV 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Rakszawie 
Średnia ocen w semestrze  
zimowym 2010/2011: 4,81 

Najważniejsze  
osiągnięcia: 

 
Konrad Sobuś od najmłodszych 
lat wykazywał zdolności recyta-
torskie. Angażowany jest do 
udziału w akademiach szkol-
nych, uświetniając je piękną 
recytacją. W kl. I zdobył I miej-
sce w Konkursie Recytatorskim 
„Raki” organizowanym przez 
GOKiC w Rakszawie. Będąc 
uczniem kl. II zajął I miejsce     
w Powiatowym Konkursie Re-
cytatorskim. Ponadto uczestni-
czył w konkursie organizowa-
nym przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie pt. 
„Literatura i dzieci – kolory 
przyjaźni”, gdzie zajął V miej-
sce.  Jako uczeń kl. III wziął 
udział w Konkursie Recytator-
skim organizowanym przez 
GOKiC 

Imię i nazwisko: Szymon Bełz 
Klasa: VI 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wydrzu 

  
  
 
 

Najważniejsze  
osiągnięcia: 

 
  
 

 Szymon Bełz to uczeń przejawiający duże 
uzdolnienia recytatorskie. Od wielu lat 
reprezentuje szkołę w licznych konkur-
sach, zajmując czołowe miejsca i zdoby-
wając nagrody na szczeblu gminy, powiatu 
a nawet województwa. W tym roku zajął w 
edycji jesiennej I miejsce, zaś w wiosennej 
II miejsce w Gminnym Konkursie Recyta-
torskim ,,Raki”, organizowanym przez 
GOKiC w Rakszawie. Otrzymał nominację 
i brał  udział w przeglądzie powiatowym   
w Głuchowie. Corocznie bierze udział      
w Powiatowym Konkursie Poezji Religij-
nej w  Rogóżnie. W lutym br. również 
odniósł sukces, gdyż zdobył III miejsce     
w powiecie. Występuje w wielu szkolnych 
imprezach środowiskowych, nie tylko jako 
konferansjer i recytator, ale również jako 
aktor w licznych przedstawieniach szkol-
nych. W Gminnym Przeglądzie Teatrów 
Szkolnych im. Zenony Turskiej został 
uznany w ubiegłym roku za najlepszego 
aktora. W jego ślady podąża młodszy brat 
Michał z kl. II, który w tym roku zajął I 
miejsce w gminnym konkursie recytator-
skim w Rakszawie. 

Ż ycie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju uroczysto-
ści, na które zapraszane są osoby z najbliższego otocze-

nia dziecka: rodzice, dziadkowie. Dzieci z Przedszkola nr 1         
w Rakszawie bardzo uroczyście uczciły święto wyjątkowych 
dla nich osób - babć i dziadków. Każda grupa przygotowała 
osobno występ dla zaproszonych gości. Dzieci młodsze recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki, a starsze zaprezentowały 
bajkę „Czerwony Kapturek”, inscenizacje: „Pączki i faworki 
u babci Honorki” oraz „Co nam Nowy Rok przyniesie”. 
Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Dzieci cieszyły się, że mogą 
w tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla 
babci i dziadka. Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które przygotowały dla nich uroczystość. Miłym 
akcentem były pięknie udekorowane stoły oraz słodki poczę-
stunek. Nie zabrakło też wspólnych zabaw.  Do organizacji 
tej uroczystości włączyli się również rodzice, za co serdecz-
nie dziękujemy.  
Takie przedszkolne uroczystości pozwalają przeżyć chwile 
radości, są okazją do wspólnych rozmów i wspomnień, ale 
też zbliżają do siebie członków rodziny.  
 

W iek przedszkolny jest okresem naturalnej kreatywno-
ści i pomysłowości, poszukiwaniem własnych roz-

wiązań i czasem dociekliwych pytań. Jest to najlepszy mo-
ment do podjęcia stymulacji twórczego rozwoju dziecka po-
przez zabiegi metodyczne i organizacyjne. Od miesiąca mar-

ca w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia rozwijające inteli-
gencję emocjonalną w formie ćwiczeń twórczych. Zajęcia te pro-
wadzi psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej         
w Łańcucie p. Joanna Woźniak. W zajęciach tych uczestniczą dzie-
ci z grup starszych. Chcemy, aby nasze przedszkolaki były jak naj-
lepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkole. 

 

 

 

Opr. Zespół ds. promocji  Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 
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 AKTUALNOŚCI GMINNE 

Imię i nazwisko: Magdalena Sroczyk 

Klasa: II B 

Nazwa szkoły: 
Publiczne Gimnazjum  
w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 5,29 

  Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ Finalistka Konkursu Kuratoryj-

nego z języka angielskiego 
◘ udział w Powiatowym Konkur-

sie Kuratoryjnym z języka pol-
skiego 

◘  udział w powiatowym Kon-
kursie Chemicznym 

Imię i nazwisko: Karol Augustyn  

Klasa: III D 

Nazwa szkoły: 
Publiczne Gimnazjum  
w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 

4,46 

 

Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ I miejsce w skoku w dal na 

indywidualnych  Mistrzo-
stwach   w Lekkiej Atletyce 

◘ II miejsce w Sztafetowych 
biegach przełajowych 

Imię i nazwisko: Kania Dawid 

Klasa: II C 

Nazwa szkoły: 
Publiczne Gimnazjum  
w Rakszawie 

Średnia ocen w semestrze 
zimowym 2010/2011: 4,08 

  Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ III miejsce w rzucie oszczepem 

na Indywidualnych Mistrzo-
stwach w Lekkiej Atletyce 

◘  II miejsce w Sztafetowych 
biegach przełajowych 

Imię i nazwisko: Kamil Weremiński 

Klasa: III A 

Nazwa szkoły: 
Publiczne Gimnazjum  
w Rakszawie 

Średnia ocen  
w semestrze zimowym 
2010/2011: 

4,15 

  Najważniejsze osiągnięcia: 
 
◘ III miejsce w biegu na 300m 

w Indywidualnych Mistrzo-
stwach w Lekkiej Atletyce 

◘ II miejsce w sztafetowych 
biegach przełajowych 

◘ III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu w szachach drużyno-
wych 

  

W  rankingu „Najlepsi z Publicznego Gimnazjum…” 
wzięli udział uczniowie z klas I-III Publicznego Gimna-

zjum w Rakszawie. Poniżej przedstawiamy uczennice, która 
osiągnęła najwyższe wyniki w nauce i uczniów, którzy osiągnęli 
najwyższe wyniki w sporcie w semestrze zimowym roku szkol-
nego 2010/2011. 
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AKTUALNOŚCI GMINNE 

O d  stycznia 2011 r. kl. I b Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rak-
szawie uczestniczy w projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie 

doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie bawiąc się pogłębiają  swoją 
wiedzę i rozwijają zainteresowania. Zajęcia odbywają się pod hasłem 
„Cztery pory roku - krok po kroku”. Dzieci pracują w trzech tzw. 
„Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań” korzystając z ciekawych środków 
dydaktycznych, sponsorowanych przez Unię Europejską. W klasach młod-
szych prowadzony jest też drugi projekt unijny „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, który 
służy wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów w naszej gminie.         
W ramach projektu prowadzone są cztery zajęcia dodatkowe: gimnastyka 
korekcyjna, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych 
przyrodniczo i matematycznie. W projekcie uczestniczy 39 uczniów. Dzieci 
klas 1-3 i z przedszkola chętnie korzystają z Sali zabaw, która zorganizowa-
na jest ze środków  pozyskanych z projektu rządowego „Radosna szkoła”. 
Dzięki projektom unijnym nasza szkoła wzbogaciła się w liczne pomoce 
dydaktyczne, które nauczyciele wykorzystują w realizacji ciekawych pomy-
słów, wpływających na lepsze efekty pracy uczniów wzbogacając ich wie-
dzę oraz rozwijając zainteresowania, zdolności i umiejętności. 
 

 
 

 

Dzieci klas początkowych Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 
chętnie uczestniczą w zajęciach muzealnych w Zamku w Łańcucie, w wy-
jazdach do kina  jak też zielonych szkołach. W ramach kontynuacji tematy-
ki zdrowego odżywiania szkoła rozprowadza warzywa, owoce i mleko. 
Uczniowie klas 1-3 zaprezentowali swoją wiedzę na temat zdrowego odży-
wiania biorąc udział w konkursie pod hasłem „Wiem co jem.” 
Dużym wydarzeniem w życiu naszej szkoły był zorganizowany tuż po fe-
riach zimowych Dzień Babci i Dziadka. Jak co roku impreza ta cieszyła 
się dużym zainteresowaniem środowiska. Licznie przybyli zaproszeni go-
ście obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu swoich wnuków, przed-
stawienie jasełkowe oraz wysłuchali kolęd w wykonaniu gościnnie zapro-
szonego zespołu ludowego „Brzeziny”.  
Tradycyjnie jak co roku odbyło się w naszej szkole spotkanie opłatkowe dla 
nauczycieli, pracowników szkoły, zaproszonych gości  i uczniów. Przedsta-
wienie jasełkowe „Cud Bożego Narodzenia” obejrzeli  rodzice na spotkaniu 
w szkole.  
 

 
 

Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w różnych dziedzinach.  W grud-
niu nasza szkoła zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy 
„Odyseja kosmiczna”, w którym uczniowie wykazali się wiedzą na temat 
znajomości Kosmosu. W konkursie wzięło udział 19 uczestników ze szkół 
naszej gminy. I miejsce w konkursie zajęła  Sylwia Radomska z SP Nr 
1, II miejsce – Aleksandra Przybyło z SP nr 1, a III miejsce zdobył Pa-
weł Tabaka ze SP w Wydrzu.  
 

Wiedzę na temat naszego regionu uczniowie zaprezen-
towali na Międzyszkolnym Konkursie Historycznym   
„Rakszawa moją Małą Ojczyzną” zorganizowanym 
przez naszą szkołę. W konkursie I miejsce zajęła Syl-
wia Radomska z SP Nr 1, II miejsce- Gabriela Busz-
ta z SP Nr 3 i III miejsce – Natalia Cisek ze SP        
w Węgliskach.  
Uczniowie chętnie biorą udział w zawodach sporto-
wych i osiągają sukcesy: I miejsce zajęła drużyna 
dziewcząt w XXI Turnieju Piłki Siatkowej w Memoria-
le Józefa Gondeli i III miejsce w Powiatowych Zawo-
dach IMS Mini Piłki Siatkowej w Łańcucie, a drużyna 
chłopców zajęła I miejsce w Gminnych Mistrzostwach 
w Tenisie stołowym i IV miejsce w Drużynowych Po-
wiatowych IMS oraz II miejsce w Powiatowej Lidze 
Mini Piłki Siatkowej.  
Umiejętności recytatorskie prezentują uczniowie       
w konkursach recytatorskich organizowanych przez 
GOKiC w Rakszawie. W konkursie „Mój ulubiony 
wiersz”  w I kategorii wyróżnienie otrzymał Marcin 
Zielony z kl. I b, a w II kategorii Aleksandra Frączek 
z kl. VI a zdobyła I miejsce, II miejsce przypadło Ad-
riannie Barleskiej z kl. VI a i Aleksandrze Babiarz   
z kl. VI a, na  III miejscu uplasowały się Aleksandra 
Buszta z kl. VI a i Karol Krajewski z kl. IV a. 
 

 
W ramach dodatkowych godzin nauczyciele prowadzą 
różnorodne zajęcia, które wyrównują szanse edukacyj-
ne, rozwijają zdolności i zainteresowania uczniów. Są 
to: zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne, plastyczne, 
historyczne, przyrodnicze, czytelnicze, matematyczne, 
językowe, wokalno-perkusyjne, katechetyczne, teatral-
ne. W ramach tych godzin prowadzone są też warszta-
ty fotograficzne „Okiem obiektywu” zorganizowane 
przez p. M. Koniecznego we współpracy z profesjonal-
nym  fotografem.  
Nasza szkoła przystąpiła do Programu „Junior Media” 
Wydawnictwa Pedagogicznego Operon i dzienników 

Fot; Warsztaty fotograficzne „Okiem obiektywu”  
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regionalnych ukazujących się pod marką „Polska” w ramach któ-
rego wydawana jest gazetka szkolna pt. „Nasza Jedynka” redago-
wana przez uczniów pod kierunkiem p. M. Kus. 
 

W  tym roku szkolnym z inicjatywy rodziców  zorganizowa-
no dowóz uczniów do szkoły na godz. 8.00 z rejonu Woło-

chów i Basakówki. Rada Rodziców i rodzice chętnie służą pomo-
cą przy organizowaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych 
oraz wspierają finansowo zakup nagród konkursowych, jak też 
zakup gier do świetlicy szkolnej, za co serdecznie dziękujemy. 

 

Opr. Zespół ds. promocji  Zespołu Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 
                                                                                                                                

Fot; Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 

G mina Rakszawa otrzymała dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej na realizację projektu edukacyjnego 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Rakszawa”, w 
ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach 
Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 
9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyso-
kiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 
I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w 
Gminie Rakszawa. 
 

W  ramach działań zaplanowanych w projekcie przeprowa-
dzone zostaną dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 

uczniów klas I-III wszystkich gminnych szkół podstawowych. 
Ponadto w ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce 
dydaktyczne przeznaczone do realizacji zajęć, a także sprzęt 
komputerowy. 
Wysokość dofinansowania pozyskana przez Gminę Raksza-
wa to kwota 156 717,30 zł co stanowi 100% kosztów związa-
nych z realizacją projektu.  

Człowiek - najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr  WND-POKL.09.01.02-18-010/10 
 TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.02.2011-20.06.2011 

 
 

Urząd Gminy w Rakszawie 
37-111 Rakszawa 506, pok. Nr 7 

tel. 17 226 12 81,  fax 17 226 16 77  
e-mail: promocja@rakszawa.pl 

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Raksza-
wie będą realizowane zajęcia: logopedyczne - 60h,  z gimnastyki 
korekcyjnej -40h,  rozwijające  zainteresowania  uczniów szczegól-
nie uzdolnionych w dziedzinie przyrodniczej-30h, rozwijające  za-
interesowania  uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie 
matematycznej-30h. W Szkole Podstawowe Nr 2 w Rakszawie 
będą realizowane  zajęcia: z gimnastyki korekcyjnej -30h,  rozwija-
jące  zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych w dzie-
dzinie matematyczno-przyrodniczej-30h. W Szkole Podstawowe 
Nr 3 w Rakszawie będą realizowane  zajęcia:dla dzieci ze specy-
ficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h,  dla dzieci z trud-
nościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h. 
W Szkole Podstawowej w Węgliskach będą realizowane  zajęcia: 
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h,  
rozwijające  zainteresowania  uczniów szczególnie uzdolnionych w 
dziedzinie matematyczno-przyrodniczej-30h. W Szkole Podstawo-
wej w Wydrzu będą realizowane zajęcia: dla dzieci ze specyficzny-
mi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h, dla dzieci z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h, z gimnastyki 
korekcyjnej -30h,  rozwijające zainteresowania  uczniów szczegól-
nie uzdolnionych w dziedzinie jęz. angielskiego-30h. 
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W  dniu 18 marca bieżącego roku, odbył się recital poezji śpiewanej 
Bernadety Goguł zatytułowany „W drodze”. Recital ten zorganizo-

wany został przez GOKiC w Rakszawie w ramach akcji promowania mło-
dych talentów. Mieliśmy okazję posłuchać utworów o wędrówce, podróży 
autorstwa Edwarda Stachury, Adama Ziemianina, Jana Rybowicza i in-
nych. W piosence „My Road” zespołu Blue Cafe artystce towarzyszył To-
masz Przeszłowski. 
Bernadeta Goguł jest absolwentką ZSTG w Rakszawie, miłośniczką koni   
i poezji śpiewanej. Obdarzona dźwięcznym i melodyjnym głosem z niekła-
manym wdziękiem interpretuje poezję dojrzałych twórców. Nie dziwi za-
tem magiczna atmosfera podczas koncertu. Widzowie byli oczarowani       
i deklarowali chęć uczestnictwa w tego typu imprezach w przyszłości.  

 

Opr. Bernadeta Skoczylas 

G OKiC w Rakszawie to miejsce, gdzie wielu młodych 
ludzi realizuje swoje pasje związane m.in. z muzyką, 

tańcem, sztuką, historią i życiem kulturalnym. Można po-
wiedzieć, że to nasza szkoła, ponieważ na zajęcia uczęsz-
cza ponad 200 dzieci, uczestniczą one w różnego rodzaju 
kółkach zainteresowań i przedsięwzięciach kulturalnych. 
Ogromnym powodzeniem w naszej miejscowości cieszy się 
taniec. Nie całe 14 lat temu zaczęło się od 
zaledwie jednego, dwóch zespołów. Dziś w 
GOKiC działa zespół Flesz, Mały Flesz, To-
kio, Małe Tokio, Impuls, Lasowiaczki, Pro-
myczek, niezależna grupa break dance oraz 
Centrum Tańca Rakszawa czyli taniec towa-
rzyski. Wszystkie wymienione zespoły odno-
szą większe i mniejsze sukcesy. Nie sposób 
wymienić wszystkich, tylko w ostatnich mie-
siącach zespół Flesz zajął pierwsze miejsce w 
Głogowie Małopolskim, drugie miejsce w 
Jaśle, gdzie pokonany został jedynie przez 
mistrzów Polski w show dance. Teraz w lu-
tym zajął drugie miejsce na Przeglądzie Ta-
necznym „Klaunada 2011” u nas w Rakszawie, gdzie rów-
nież został pokonany przez mistrzów z Rzeszowa, zespół 
Kornele. Na tym samym konkursie wyróżnienie zdobył 
zespół Tokio. A w starszej kategorii wiekowej pierwsze 
miejsce zajął zespół Impuls z inscenizacją taneczną „Dwa 
światy”. Z tym spektaklem zdobył również prestiżowe wy-
różnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tańca 
Współczesnego w Mielcu w 2010r.  Obecnie każdy zespół 
przygotowuje kolejne układy a każdy z nich wymaga 
ogromniej pracy, zaangażowania  i odpowiedniego miejsca, 
które umożliwi szlifowanie naszych umiejętności. Dlatego 
wspaniale, że nasza „szkoła”  niedługo zmieni swój wy-
gląd, już od czerwca czaka ją gruntowny remont, gdzie 

między innymi sala taneczna powiększy się ku naszemu zadowoleniu. 
Wspaniale będzie ćwiczyć w nowym pięknym miejscu. Lecz musimy 
przyznać, że mimo niewielkiej sali całkiem nieźle sobie radzimy. Ale 
dzięki nowej, większej sali będziemy mogli wykonywać bardziej skom-
plikowane i przestrzenne figury, bardziej efektowne. Bez obawy, że ktoś 
obok dostanie niechcący „kopniaka” ale przecież taniec to „kontuzyjne 
zajęcie”. Jeśli nasza sala będzie dodatkowo wyposażona, zajęcia staną się 

jeszcze bardziej efektowne. Nowe drążki 
umożliwią nam ćwiczenia klasyczne
(baletowe) oraz bardziej skomplikowane 
ćwiczenia rozciągające. Dzięki lustrom mo-
żemy obserwować się w czasie tańca i po-
prawiać nasze wady postawy, korygować 
błędy popełniane w czasie tańca, dzięki 
czemu nasze występy będą jeszcze bardziej 
atrakcyjne i będą cieszyć mieszkańców 
Rakszawy  i nie tylko ich. Właśnie dla na-
szych rodziców  i przyjaciół pragniemy jak 
najlepiej rozwijać naszą pasje i będziemy 
pracować jeszcze ciężej. Niestety teraz mie-
liśmy pewne ograniczenia, gdyż nie sposób 

przebić zespoły które mają zajęcia z klasyki, akrobatyki, instruktora tań-
ca, osobnego choreografa, kostiumera oraz muzyka. Teraz będziemy 
mieć możliwość ćwiczyć na większej przestrzeni dlatego tak ważnym jest 
aby była odpowiednio wyposażona i przygotowana. To wspaniale, że 
akurat to marzenie może stać się realne. Co więcej mając tak atrakcyjną 
salę może ona na siebie zarabiać, gdyż stanie się jedną z najatrakcyjniej-
szych miejsc wśród pobliskich miejscowości jako miejsce do ćwiczeń 
wyjazdowych, treningowych, warsztatów tanecznych dla innych zespo-
łów. A z naszą bazą noclegową w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
„Rakowisko” dawnym internacie swoją ofertą przebić może inne miejsca. 
Już teraz zabieramy się do pracy ale z niecierpliwością czekamy zmian, 
które wywołają ogromny  uśmiech na naszych twarzach.  
 

Opr. Dominika Mroczka –choreograf w GOKiC 



22BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                    STRONA 22                            NR 11(1) / 2011 

 

AKTUALNOŚCI GMINNE 

Fot; Teatru Przedmieście „Opowieść”- reżyser Aneta Adamska. 

N a tegoroczne ferie zimowe GOKiC w Rakszawie przygotował specjalny pro-
gram pt. „Ferie w GOKiC”. Zarówno dzieci, młodzież i dorośli mogli cieka-

wie i miło spędzić wolny czas. Ferie zaingurował Koncert Noworoczny, który 
zgromadził wiele osób. Jedną z ciekawych propozycji była oferta pracowni ręko-
dzieła artystycznego, na którą złożyły się: zajęcia z decoupage i z makramy, 
„malowanie na kolanie”, filcowanie, batikowanie tkanin oraz wykonywanie 
biżuterii z koralików. Tradycyjnie zorganizowano zajęcia w kuchni. Tym razem 
dzieci przygotowały przepyszne ciasteczka. Ferie to także czas wyjazdu Centrum 
Tańca Rakszawa na zgrupowanie taneczne do Posady Górnej by doskonalić swoje 
umiejętności. Pozostali na miejscu tancerze z zespołów: Mały Flesz, Flesz, Impuls i 
Tokio pogłębiali swoje zdolności uczestnicząc w warsztatach tanecznych. Corocz-
nie Biblioteka Publiczna przy GOKiC w Rakszawie i Filia Biblioteki Publicznej w 
Węgliskach podsumowuje rok czytelniczy poprzez ogłoszenie listy rankingowej na 
Najlepszego Czytelnika. W gronie najlepszych czytelników 2010r. w Węgliskach 
znaleźli się: Kacper Sowa, Klaudia Całka, Nikola Cisek, Konrad Skoczylas, Patry-
cja Sowa, Patrycja Kot, Justyna Dec, Marta Wiater, Marianna Cisek, Karolina Cał-
ka, Justyna Styś, Edward Cisek, Czesław Baran, Elżbieta Gołojuch, Kazimierz Ba-
ran, Maria Sęk. Natomiast w Rakszawie: Anna Dudek, Remigiusz Babiarz, Sewe-
ryn Mazanek, Szymon Frączek, Wiktoria Marcinek, Aneta Moskal, Wioletta Giża, 
Mateusz Fortuna, Katarzyna Kus, Izabela Dudek, Aleksandra Frączek, Karolina 
Biały, Beata Figiela, Ewelina Figiela, Katarzyna Antosz, Michalina Maślanka, Ho-
norata Polak, Anna Pelc, Sylwia Żaba, Kinga Kochman, Żaneta Kuca. Ponadto 
dzieci i młodzież uczestniczyły w różnego rodzaju konkursach i turniejach zorgani-
zowanych w Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach. Zainteresowani wzięli 
udział w turnieju w: warcaby, tenis stołowy i mini hokej. Z kolei miłośnicy bajki 
„Bolek i Lolek”  spotkali się w bibliotece w Rakszawie. Wydarzeniem tegorocz-

nych ferii było spotkanie podsumowujące projekt 
„Ekomuzeum Osada Rakszawa”. Natomiast 
Koncert Kolęd zakończył dwutygodniową prze-
rwę w nauce. Mamy nadzieję, że tegoroczny pro-
gram dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i 
przeżyć tym, którzy postawili na ofertę GOKiC. 
Bo czasami cudze chwalimy a swego nie znamy.  
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 

W  tym roku minęło 100 lat od wprowadzenia Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet. W Rakszawie 6 marca był 

dniem, kiedy kobiety mogły w końcu oderwać się od swoich 
codziennych obowiązków, włożyć ładną kreację i przenieść się 
w „inny świat”. Inny nie znaczy lepszy po prostu inny niż 
zwykły normalny dzień. Atrakcji przewidzianych na niedziel-
ne popołudnie było sporo. Na samym początku organizator - 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  zaprosił wszystkie 

Panie do odwiedzenia stanowisk kosmetycznych obsługiwanych przez 
firmę Oriflame. Konsultantki badały cerę i doradzały jakich używać 
kremów, masowały dłonie, podkreślały urodę poprzez makijaż.          
Z kolei Panie z pracowni rękodzieła artystycznego GOKiC propono-
wały biżuterię z: filcu, decoupage i koralików a Pani Lucyna Decow-
ska biżuterię z modeliny. To nie była jedyna atrakcja, jaką przygoto-
wał GOKiC w tym dniu. Panie zaprosiliśmy na ucztę duchową, na 
spektakl pt. „Opowieść” w reżyserii Anety Adamskiej. Na scenie po-
jawili się aktorzy Teatru Przedmieście. „Opowieść” to „(…)cała seria 
znanych, niby banalnych obrazków. Ale jak przekazanych! Bez krzty 
banału, w rytmie podkręcającym emocję, zagęszczającym znaczenie 
chwili (…) błahe zdarzenia z dzieciństwa i młodości urastają potem 
do przełomowych, wchodzą w sferę mitu. Okazuje się bowiem, że były 
rytuałem właściwym nie tylko nam, ale wielu pokoleniom. Trzeba być 
w tym rytuale. Trzeba cenić pamięć.”. Tak pisał M. Pękała o sztuce w 
„Nowinach”. Nastrój spektaklu udzielił się Paniom i być może spo-
wodował, że niektóre z nich zainteresowały się genealogią przybliżo-
ną przez hobbystę Wiesława Wawrzaszka. Po takich atrakcjach aż 
trudno było powrócić do codziennej rzeczywistości, pełnej obowiąz-
ków i „szarych spraw”. Dobrze jest czasem wyrwać się z domu i miło 
spędzić czas w GOKiC.  
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Czytelnictwa w Rakszawie 

Fot; Warsztaty w GOKiC. 
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T radycją stało się, że na początku roku kalendarzowego Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie organizuje Kon-

cert Noworoczny. W tym roku 16 stycznia w sali teatralnej  Zespołu 
Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie zaprezentowano wido-
wisko pt. „Królowa Śniegu”. W bajkowe postacie wcielili się: Marle-
na Komorowska – Królowa Śniegu, Aleksandra Babiarz- Gerda, Szy-
mon Frączek- Kaj, Wioletta Giża – Anioł, Patrycja Chmiel- Wróżka, 
Aleksandra Frączek– Eskimoska, Marlena Kuszaj- Pipi, Jakub 
Adamski – Ren, Aleksandra Buszta – Rozbójniczka. Sekwencje ta-
neczne ubarwiły występy zespołów tanecznych: Mały Flesz, Flesz, 
Impuls, Małe Tokio, Tokio, Promyczek, Lasowiaczki oraz Centrum 
Tańca Rakszawa. Musical wyreżyserowali: Aneta Adamska – reżyser 
Teatru Przedmieście oraz Maciej Szukała - aktor Teatru Przedmie-
ście. To oni przygotowali nowo zawiązaną grupę teatralną na potrze-
by przedsięwzięcia. Układy taneczne stworzyli choreografowie: Do-
minika Mroczka, Barbara Leńczyk, Łukasz Dudek i Piotr Kwaśniak. 
W nastrój chłodnego Pałacu Królowej Śniegu wprowadziła nas sce-
nografia Bernadety Skoczylas i Aleksandry Tymińskiej zaś efekty 
świetlne wyczarował Franciszek Figiela. To one dodawały tajemni-

czości, powagi i ciepła widowisku. Cieszymy się, że sympatycy 
GOKiC nie zawiedli i tak licznie przybyli. Liczymy, że w przy-
szłym roku również nas nie zawiodą i przybędą na kolejny 
Koncert Noworoczny.  
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Czytelnictwa w Rakszawie 

Fot; Widowisko pt. „Królowa Śniegu”.  

K ażdy kto w niedzielę 30 stycznia br. pojawił się w sali 
teatralnej ZSTG w Rakszawie mógł miło i przyjemnie 

spędzić czas przy wspólnym kolędowaniu. W świąteczny 
nastrój wprowadziły widzów kolędy zagrane przez Orkiestrę 
Dętą Zgoda pod batutą Tadeusza Chlebka i zaproszonych 
przez nią gości. Zgromadzeni usłyszeli: Zespół Śpiewaczy 
Brzeziny, Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych, scholę 
parafialną z Rodziną Pudło i Rodziną Pliś oraz dziecięcy Ze-
spół Wokalno-Instrumentalny Mały Drums i Nutki. Z orkie-
strą wystąpili również soliści: Małgorzata Grzesik, Anna Pliś 
i gościnnie Emilia Jakubiec-Lis oraz najmłodszy solista tego 
wieczoru Artur Pudło. Wspólne kolędowanie spowodowało, 
że po raz pierwszy usłyszeliśmy członków orkiestry i Pana 
Andrzeja Sęka acappella. Koncert Kolęd zakończył rozpoczę-
te w ubiegłym roku obchody Roku Jubileuszowego związane 
z 80 - leciem działalności Orkiestry Dętej Zgoda. Podsumo-
waniem tego wieczoru było wręczenie najwyższego odzna-
czenia nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Tadeusza 
Chlebka –kapelmistrza i Benedykta Kuźniara – prezesa Or-
kiestry Dętej Zgoda. Nad całością czuwała Agnieszka Rzepka 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rak-
szawie.  
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Czytelnictwa w Rakszawie 

Fot; Koncert Kolęd w Sali teatralnej ZSTG w Rakszawie.  

Fot; Koncert Kolęd w Sali teatralnej ZSTG w Rakszawie.  
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J uż po raz ósmy organizacji Przeglądu Zespołów Tanecznych 
Klaunada 2011 podjął się Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-

twa w Rakszawie. Taneczna impreza odbyła się 12 lutego 2011r.  
w sali teatralnej ZSTG w Rakszawie. Nie obyło się bez proble-
mów, bowiem w nocy z 11/12 lutego naszą miejscowość nawiedzi-
ła potężna wichura, która zerwała linie energetyczne. Impreza wi-
siała na włosku. Bez prądu nie mogła się odbyć. Jednak wraz         
z godziną rozpoczęcia imprezy pojawił się upragniony prąd.         
Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 28 zespołów m.in. z: Biało-
brzeg, Kamienicy, Krasnego, Chmielnika, Dukli, Frysztaka, Głogo-
wa Małopolskiego, Jasła, Jeżowe, Mielca, Przyszowa, Rzeszowa, 
Rogoźnicy, Strażowa, Woli Małej i Rakszawy. W sumie na scenie 
zaprezentowało się około 420 tancerzy. Takie spotkanie to nie tyl-
ko współzawodnictwo, ale i dobra zabawa, wymiana doświadczeń, 
pomysłów czy porównanie poziomów. Zespoły oceniało jury          
w składzie: przewodnicząca Edyta Śliwa (choreograf), Aneta Mar-
kiewicz (choreograf, sędzia turniejowy) i Eliza Kaplita (instruktor, 
wicemistrzyni Europy i brązowa medalistka w Mistrzostwach 
Świata w akrobatyce). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy       
i nagrody pocieszenia przygotowane przez pracownię rękodzieła 
artystycznego GOKiC. Zwycięstwo odniosły zespoły: w kategorii 
dziecięcej I nagrodę zdobył zespół Kornele C z Rzeszowa, II – 
zespół Mały Flesz z Rakszawy. Trzecią nagrodę otrzymał ze-
spół Bąble II z Przyszowa. Wśród grupy młodzieżowej (14-20 lat) 
najlepszy okazał się zespół Impuls z Rakszawy, II miejsce zdo-
był zespół Gabi z Dukli a III miejsce – Street Elite z Jasła.  

Wyróżnienia zdobyły zespoły: Chochliki z Rzeszowa, SensDance 
z Rzeszowa, Tokio z Rakszawy, Akro- Jog ze Strażowa, Bąble III 
z Przyszowa i Perełki z Rzeszowa.  
 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
 

Podziękowania kierujemy do właścicieli firm FHU „Instalex II”   
i „ITS” sp. z o.o. w Rakszawie za ufundowanie nagród i słodyczy 
dla dzieci i młodzieży na VIII Przegląd Zespołów Tanecznych 
Klaunada 2011. Podziękowanie kierujemy również  na ręce Dy-
rektora Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie za 
udostępnienie sali teatralnej.  
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Czytelnictwa w Rakszawie 

 

Fot; Klaunada w 2011r. 

W  dniach 16.03. – 17.03 2011r. w Sali Wystawowej Gminnego Ośrodka 
Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie odbył się XIX Gminny Konkurs 

Recytatorski RAKI 2011. W pierwszym dniu swoje ulubione wiersze w formie 
recytacji i piosenki zaprezentowało 33 uczniów ze Szkoły podstawowej Nr 1      
i Nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Węgliskach i Szkoły Podstawowej 
w Wydrzu. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach wiekowych: Ka-
tegoria I (klasy I-III), Kategoria II (klasy IV-VI). Jury w składzie: Maciej Szuka-
ła (Przewodniczący – aktor Teatru Przedmieście), Jolanta Grad (nauczyciel), 
Krystyna Buszta (bibliotekarz GOKiC) przyznało nagrody i wyróżnienia: 
KATEGORIA I – RECYTACJA  I Miejsce- Michał Bełz SP w Wydrzu, II 
Miejsce- Nikola Cisek SP w Węgliskach,  III Miejsce- Aleksandra Sięrżęga SP w 
Wydrzu. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Zielony  SP Nr 1 w Rakszawie i Sewe-
ryn Turosz SP Nr 3 w Rakszawie. W kategorii PIOSENKA wyróżnienie otrzy-
mali: Kamelia Czerwonka i Hubert Stopyra, SP w Węgliskach. KATEGORIA II 
– RECYTACJA I Miejsce – Aleksandra Frączek SP Nr 1 w Rakszawie, II Miej-
sce – Aleksandra Babiarz SP Nr 1 w Rakszawie, Adrianna Barleska SP Nr 1       
w Rakszawie, Szymon Bełz  SP w Wydrzu,  III Miejsce – Karol Krajewski SP Nr 
1 w Rakszawie,  Aleksandra Buszta  SP Nr 1 w Rakszawie, Justyna Stopyra  SP     
w Wydrzu. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Cieleń  SP Nr 3 w Rakszawie         
i Klaudia Cisek SP w Węgliskach.  
 

D rugi dzień konkursu poświęcony był polskiej poezji współczesnej wydanej 
po 1980r., w którym rozpoczął się okres transformacji ustrojowej oraz 

przybliżenie ważnych dla kraju wydarzeń i postaci z nimi związanych. Szczegól-
nie chodziło nam o zaprezentowanie tekstów, których autorzy swoją postawą lub 

w swojej twórczości odnosili się do trudnych, ale 
zarazem niezwykle ważnych wydarzeń lat 80-tych 
ubiegłego wieku .Konkurs przeprowadzony był      
w kategorii recytacji i poezji śpiewanej.  W kate-
gorii recytacji uczestnicy prezentowali 2 utwory 
literackie z zakresu literatury polskiej – wiersz          
i prozę (w całości lub fragmentach). W kategorii 

Fot; I Miejsce – Aleksandra Frączek SP 1 w Rakszawie 
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W spółcześnie ręcznie filcowanie wełny w Europie jest bar-
dzo popularną metodą edukacji artystycznej. Praca wełną 

owczą i samodzielne zamienianie jej w trójwymiarową formę 
daje nieograniczone możliwości, wspomaga rozwój wyobraźni      
i zdolności manualnych.  Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Czytelnictwa w Rakszawie zorganizował kursy filcowania 
wełny – 21.02.2011 i 7.03.2011r.  Podczas trwania zajęć uczest-
niczki poznały metodę filcowania na mokro. Technika ta umożli-
wia wykonanie oryginalnych przedmiotów codziennego użytku 
jak również ciekawych form ozdobnych. Z kolorowej wełny cze-
sankowej techniką na mokro zrobiły kolorowe kwiatki broszki      
i etui na komórki.  

AKTUALNOŚCI GMINNE 
poezji śpiewanej uczestnicy prezentowali 2 utwory z akompa-
niamentem.  
W konkursie poezji współczesnej zaprezentowało się 10 
uczniów reprezentujących szkoły gimnazjalne z Rakszawy         
i Żołyni. Jury w składzie: Maciej Szukała (przewodniczący-
aktor Teatru Przedmieście), Jolanta Grad (nauczyciel), Krystyna 
Buszta (bibliotekarz GOKiC) przyznało tytuł Laureata: KA-
TEGORIA RECYTACJA – Angelika Sobuś uczennica Gim-
nazjum w Rakszawie,  Jolanta Bożek uczennica Gimnazjum             

w Żołyni. Wyróżnienia otrzymali: Monika Dołęga uczennica Gim-
nazjum w Rakszawie i Aleksandra Czech uczennica Gimnazjum          
w Żołyni. W KATEGORII POEZJI ŚPIEWANEJ tytuł Laureata 
wywalczyła Natalia Bzdek uczennica Gimnazjum w Żołyni. Laure-
aci XIX Gminnego Konkursu Recytatorskiego RAKI 2011-poezja 
współczesna wezmą udział w Konkursie Wojewódzkim, który odbę-
dzie się 4.04.2011r. o godz.10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury   
w Rzeszowie. 

Oprac. Krystyna Buszta bibliotekarz GOKiC 

M akrama, jak każda ręczna robota wymaga dużo cierpliwości 
i dokładności. Nagrodą za ten niewielki trud jest zadowole-

nie z własnoręcznie zrobionych oryginalnych przedmiotów.           
O czym mogły przekonać się uczestniczki warsztatów makramy, 
które nieprzerwanie trwają od listopada 2010r. Pod kierunkiem  
instruktor P. Katarzyny Jurek powstawały kolorowe przestrzenne 
formy makramowe o tematyce roślinnej. Obecnie tematem zajęć są 
makramowe kwietniki i koszyczki na doniczki. Po zakończeniu 
warsztatów planujemy zorganizowanie wystawy.  
 

 

J ajka mają piękny kształt i dlatego zachęcają, by je zdobić. Na-
prawdę nie potrzeba wielu specjalistycznych narzędzi ani wy-

posażenia, aby przygotować jajka do udekorowania. Wystarczą: 
entuzjazm, zręczne palce i –od czasu do czasu – cierpliwość. Pod-
czas trwania kursu zdobienia pisanek zorganizowanego przez GO-
KiC w Rakszawie tych ostatnich nie brakowało. W poniedziałkowe 
popołudnie 14 marca 2011 r. uczestniczki kursu za pomocą trzech 
technik ozdabiały gęsie wydmuszki. Powstały ceramiczne jajka, 
proste i eleganckie oraz jajka z patynowanymi reliefami. Tak ude-
korowane jajka pięknie zaprezentują się na  świątecznym stole czy 
w koszyczku wielkanocnym.  

 
Opr. Bernadeta Skoczylas 
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Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja Urzędu Gminy pragnie 
nawiązać kontakt z mieszkańcami naszego lokalnego środowiska. Zwracamy się do Wszystkich, którzy pragną zabrać 
głos na łamach naszego Biuletynu. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. 
Wszelkie informacje i artykuły zamieszczamy bezpłatnie. Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych. Re-
dakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów „Biuletynu Urzędu Gminy Rakszawa”.  

Szczegółowe informacje: pok. 7  Urzędu Gminy w Rakszawie, Tel; 17-226-12-81 wew. 44  
e-mail; promocja@rakszawa.pl 

AKTALNOŚCI GMINNE 

Agnieszka Rzepka, Przewodnicząca  Powiatowego Zarzą-
du KGW Anna Golba, przedstawicielka Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego  Małgorzata Magryś.  
Spotkanie upłynęło w atmosferze pełnej życzliwości          
i jesteśmy pewne, że jeszcze niejednokrotnie spotkamy 
się w tak miłym gronie. Mamy już swój kąt, więc ruszymy 
do pracy pełną parą, aby nie zawieść zaufania tych, któ-
rzy nam pomogli. 

 
    Opr. Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrzu  

C iasne, ale własne.... Długa to była droga, zanim Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wydrzu znalazło miejsce, w którym można było re-

alizować plany i pomysły, gromadzić przeróżne materiały. W lutym br. 
odbyła się ważna rozmowa „na szczycie”, czyli w Urzędzie Gminy. Spo-
tkały się przedstawicielki naszego Koła z Panią Wójt i Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Wydrzu. W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Rady Gminy. Warto było rozmawiać!. Jej efekt był dla 
nas bardzo  ważny- umowa użyczenia podpisana w kilka dni później, 
pomiędzy Dyrektorem panem Piotrem Michno a naszą Przewodnicząca, 
Danutą Cyprys. Mamy swój kącik - ciasny, ale własny z aneksem ku-
chennym i zapleczem sanitarnym. Wprawdzie umowa została podpisana 
tylko na rok, ale jesteśmy pewne, że swoim działaniem udowodnimy, że 
zasługujemy na więcej. Dziękujemy Pani Wójt przychylność, a Panu 
Dyrektorowi za zrozumienie naszych potrzeb. Z jaką radością sprzątały-
śmy i urządzałyśmy nasze nowe miejsce spotkań!  
 

A  już 8 marca w pięknie udekorowanej Sali przy suto zastawionym 
stole, odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego Koła. Przybyły 

na nie same znamienite osobistości: P. Wójt Maria Kula, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Marzena Piwińska - Janas, zastępca Przewodniczącej 
Jan Panek. Przewodniczący Komisji Społecznej Paweł Przybyło, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Wydrzu Piotr Michno, Dyrektor GOKiC 

Fot; Zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich w Wydrzu 

12-13 kwietnia 2011r.- warsztaty florystyczne 
18 kwietnia 2011r.-rozstrzygnięcie IX Gminnego Konkursu 
Wielkanocnego Palmy Pisanki Stroiki 
28 kwietnia 2011r.-konferencja nt. rozwoju turystyki w Raksza-
wie w oparciu o Ekomuzeum „Siedem przysiółków” w Raksza-
wie  
kwiecień 2011r.-ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Wielcy 
Polacy- Jan Brzechwa” 
5-8 maj 2011r.-otwarcie sezonu turystycznego w Rakszawie 
13-15 maja 2011r.-wizyta studyjna w Osadzie Rakszawa uczest-
ników programu „Liderzy” Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności     
9-13 maja 2011r.-Tydzień Bibliotek w tym: spotkania z dziećmi 
w bibliotece, pasowanie na Czytelnika Biblioteki Publicznej 

12 maja 2011r.- konkurs czytelniczy dla klas III szkół podstawo-
wych 
12 maja 2011r.- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wielcy 
Polacy- Jan Brzechwa” 
czerwiec- sierpień 2011r. - remont GOKiC – działalność zawieszo-
na 
4 wrzesień 2011r.-Piknik Historyczny w Osadzie Rakszawa 
 
 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie planuje wy-
danie publikacji poświęconej historii włókiennictwa w Rakszawie. 
W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rakszawy 
o podzielenie się: wiadomościami, dokumentami, fotografiami itp. 
dotyczącymi w/w tematu. Informacje prosimy kierować do GOKiC 
pod nr tel. 17 226 12 89. 
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Fot: Warsztaty kulinarne, avokado z nadzieniem, fot; Jacek Nicpoń. 

okładka 


