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W  dniach 20-22.05.2011 roku w atrakcyjnym kompleksie hotelo-
wym Centrum  Akademickiego Związku Sportowego Wilkasy  koło 
Giżycka położonym nad jeziorem Niegocin zostały rozegrane          
,,XI Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 oraz Puchar 
Polski Seniorów i Weteranów w wyciskaniu sztangi leżąc 
(Eliminacje do Finałów Mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą 
się w Sölden w Austrii).  
Mistrzostwa były świetnie przygotowane pod względem organizacyj-
nym. Z reguły zawody rozgrywane są w halach sportowych, czasem    
w nowoczesnych siłowniach, hotelowych salach konferencyjnych        
i salach kinowych. Tym razem organizator zaskoczył wszystkich 
uczestników bo zawody rozegrano na krytych kortach tenisowych       
o nawierzchni z trawy syntetycznej położonych tuż obok przystani 
jachtowej. Rywalizacja przebiegała  w miłej sportowej atmosferze 
mimo, że pojedynki w większości kategorii wagowych były bardzo 
emocjonujące. Pierwsze do rywalizacji sportowej tradycyjnie przystą-
piły panie. Tym razem Łańcut, reprezentowała pochodząca z Raksza-
wy tylko jedna zawodniczka. W kategorii wagowej do 52 kg w zawo-
dach wystartowała Monika Sroczyk z Ludowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego ,,ZIELONI” Łańcut, która jak się później okazało była 
sensacją zawodów. W pierwszym starcie wywalczyła Mistrzostwo 
Polski Juniorek do lat 20, następnie zdobyła złoty medal startując 
w Pucharze Polski Seniorek a osiągnięty wynik uplasował Monikę na 

III miejscu w klasyfikacji ,,OPEN” mistrza mistrzów. Po raz 
drugi Wilkasy okazały się być szczęśliwe dla Moniki. Warto tu 
przypomnieć, że w czasie ubiegłorocznych Mistrzostw rozgry-
wanych w Wilkasach zawodniczka również wywalczyła tam 
dwa złote krążki. Zdobyła mistrzostwo Polski Juniorek do lat 
20 i 23.  Śledząc bacznie karierę sportową zawodniczki można 
sądzić, że jeszcze przez wiele lat z powodzeniem będzie pro-
mować nasz region na zawodach krajowych i zagranicznych.  
  

S tart w mistrzostwach w znacznej mierze jest zasługą Pani 
Wójt Gminy Rakszawa Marii Kula, która wspiera w miarę 
możliwości środkami finansowymi rozwój kariery sportowej 
wybitnie utalentowanej zawodniczki. Specjalistyczny trening 
przygotowujący do występu w mistrzostwach prowadzono      
w siłowni sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. 
Trenerem klubowym Moniki jest  dr Adam Bielecki. 
 

Opr. Adam Bielecki 
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Fot; Uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Rakszawa Umów na dofinansowanie 
inwestycji w ramach  PROW  na lata 2007-2013 

W  dniu 5 maja 2011r. w Sali Audy-
toryjnej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podkarpackiego 
odbyło się uroczyste podpisanie 

umów o przyznanie pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
 
 

S potkanie otworzył Pan Wiesław Bara-
nowski – Dyrektor Departamentu Pro-
gramów Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przybyłych gości oraz beneficjentów 

przywitał dr Mirosław Karapyta – Marszałek Wo-
jewództwa Podkarpackiego, który pogratulował 
beneficjentom podpisania umów na realizację pro-
jektów oraz wyraził nadzieję, że pieniądze, które 
trafią na ich realizację przyczynią się do poprawy 
jakości życia oraz zaspokajania potrzeb społecz-
nych i kulturalnych na obszarach wiejskich Woje-
wództwa Podkarpackiego. 
 
 
 

G mina Rakszawa złożyła dwa wnioski 
w tym działaniu i otrzymała dofinan-
sowanie na następujące projekty 
„Budowa ogólnodostępnego boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 
w Rakszawie” oraz „Remont Domu Ludowego 
w Rakszawa Kąty”. Całkowita wartość projektów 
to kwota  461 239,00 zł, wartość dofinansowania 
wynosi 283 927,00 zł. Obie inwestycje zostaną 
zrealizowane w 2011r. 

 

 
Opr. Maria Nycz 

Fot; Uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Rakszawa Umów na dofinansowanie 
inwestycji w ramach  PROW  na lata 2007-2013 
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W  dniu 28 czerwca 2011  roku na        
X Sesji Rady Gminy w Rakszawie 
podjęto uchwałę  o udzieleniu abso-
lutorium dla Wójta Gminy Raksza-

wa z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.  
Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Wójta 
Gminy Rakszawa została podjęta jednogłośnie. 
 

D yrektor Gimnazjum Publicznego            
w Rakszawie pani Marta Radomska       
w imieniu dyrektorów szkół, dyrektora 
ZEASiP oraz własnym, złożyła pani 

Wójt serdeczne podziękowania, za troskę i wszelkie  
inicjatywy podejmowane w dziedzinie oświaty, za 
owocną współpracę, uczestnictwo w uroczystościach 
szkolnych oraz pogratulowała udzielonego absoluto-
rium. 
Pani Wójt Maria Kula  podziękowała za obdarzenie 
jej zaufaniem i współpracę. 

 

Opr. Maria Nycz 

AKTUALNOŚCI GMINNE 

Szanowni Państwo, 
 
 

W  ostatnim kwartale Rada Gminy obradowała na trzech sesjach. 
Podczas tych posiedzeń radni, a także zaproszeni goście i czasem 
mieszkańcy gminy mieli okazję zapoznać się z harmonogramem pra-
cy Rady, a także uczestniczyć bezpośrednio w dyskusjach nad kon-
kretnymi problemami poruszanymi podczas tych spotkań.  
 

S esja marcowa poświęcona była szeroko rozumianemu porządko-
wi i bezpieczeństwu naszych mieszkańców. Radni wysłuchali infor-
macji przekazanych przez Kierownika Rakszawskiego Posterunku 
Policji, a także Prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych. Porządek tej 
sesji obejmował również sprawy związane z funduszami sołeckimi, 
wymiarem godzin zajęć dla dyrektorów szkół działających w naszej 
gminie, określeniem warunków i trybu wspierania sportu na terenie 
gminy, dopłat do I grupy taryfowej dotyczącej odprowadzania ście-
ków, utrzymania dotychczasowej taryfy za dostarczenie wody i od-
prowadzenie ścieków oraz wyrażeniem zgody na sprzedaż nierucho-
mości będących własnością Gminy Rakszawa. Sześć z pośród przed-
stawionych uchwał uzyskały zgodę Rady, jedna uchwała dotycząca 
sprzedaży nieruchomości została odrzucona większością głosów. 

 

P odczas sesji kwietniowej radni mieli okazję spotkać się z przed-
siębiorcami prowadzącymi swoją działalność na terenie gminy oraz 
wysłuchać informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łań-
cucie o stanie bezrobocia na naszym terenie. Podczas dyskusji jaka się 
wywiązała mieliśmy okazję posłuchać czasami skrajnie różnych sta-
nowisk naszych przedsiębiorców w sprawie możliwości i perspektyw 

prowadzenia biznesu w Rakszawie. Owocem tego spotkania 
był wniosek radnych o zredagowanie i wydanie informatora o 
wszystkich podmiotach gospodarczych jakie działają na terenie 
naszej gminy. Opracowaniem takiego informatora według rad-
nych powinni zająć się sami członkowie Rady Gminy Raksza-
wa wytypowani ze swojego grona. Sprawa jest w toku przygo-
towania.  
 

N a tej sesji podjęto również uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu na remont drogi 
powiatowej przebiegającej przez prawie całą Rakszawę wraz    
z budową chodników, a także na wykonanie monitoringu wi-
zyjnego dróg powiatowych w gminie oraz Rada wniosła zmia-
ny do budżetu gminy zabezpieczając środki finansowe na bu-
dowę sieci kanalizacyjnej w Potoku.  
 

N a początku czerwca miała miejsce kolejna sesja poświę-
cona tym razem działalności organizacji pozarządowych na 
terenie naszej gminy. W trakcie dyskusji Rada Gminy zapo-
znała się z działalnością Lokalnej Grupy Działania Ziemi Łań-
cuckiej przedstawionej przez Prezes Zarządu oraz działalno-
ścią organizacji, których przedstawiciele odpowiedzieli na 
zaproszenie. Ponad to zostały podjęte uchwały w sprawie usta-
lenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programo-
wą w przedszkolach oraz uchwała o nabyciu nieruchomości 
gruntowych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy w Rakszawie 

Marzena Janas-Piwińska 
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W ójt Gminy Rakszawa informuje, że w terminie 
do dnia 6 września 2011 r. można składać 
wnioski o przyznanie pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników. 

 AKTUALNOŚCI GMINNE 

 

 

P omoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 
udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczycie-
la, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
 

W niosek należy złożyć do dnia 6 września 
2011r. do dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w roku szkolnym 
/2012. Decyzję w sprawie przyznania pomocy 

podejmuje dyrektor szkoły.  
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości docho-
dów. 
W przypadku: 
 korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomo-
cy społecznej, 

 przekroczenia kryterium dochodowego należy zamiast zaświad-
czenia o wysokości dochodów złożyć uzasadnienie do wniosku, 

 ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi (jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona powyżej) należy złożyć kopię orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 
Wnioski dostępne są w szkołach prowadzonych przez Gminę  
Rakszawa oraz w ZEASiP w budynku Urzędu Gminy w Rak-
szawie od  dnia 15 sierpnia br. 

 
Opr. Jadwiga Wiśniowska 

Dyrektor Zespołu Ekonomomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkola w Rakszawie 

P omoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 
udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku szkol-
nym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podsta-
wowej, oraz w klasie III gimnazjum pochodzących 

z rodzin: 
 w których dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł netto 
 dochód na osobę  przekracza 351,00 zł netto, ale w rodzinie 

występuje szczególna sytuacja życiowa np: 
(ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawno-
ści, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, po-
trzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyń-
stwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłasz-
cza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętno-
ści w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobo-
we placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narko-
manii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywioło-
wej lub ekologicznej (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej), w tym przypadku do wniosku należy dołączyć 
uzasadnienie. 
 

 
 
Kwota 180,00 zł 
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych, 
Kwota 210,00 zł 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawo-
wych, 
Kwota 325,00 zł 
- dla uczniów klas III gimnazjum, 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum, 
Kwota  315,00 zł 
-dla ucznia niepełnosprawnego zasadniczej szkoły zawodowej,  
Kwota  390,00 zł 
-dla ucznia niepełnosprawnego  szkoły ponadgimnazjalnej, 
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W dniach od 1 września 2011r. do 30 września 2011r. producen-
ci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz          
z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego             
w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 roku. 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie 
decyzji, nastąpi w miesiącu- listopadzie 2011 roku. – jeżeli wnio-
ski o zwrot podatku zostały wypełnione prawidłowo oraz złożone          
w terminie – gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowych 
producenta rolnego podany we wniosku. 
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2011 
roku wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju na-
pędowego w 2011 r. wynosi 0,85 zł. 
Ustalenie limitu dla danego producenta rolnego. Stawka zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego  x 86  x powierzchnia użytków 
rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego.  
Kwota podatku do zwrotu – limit  roczny. Ilość oleju napędowe-
go zakupionego przez producenta rolnego, wynikająca  z faktury 
VAT x stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego.  
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są             
w Urzędzie Gminy pokój nr 4, w sekretariacie oraz na stronie in-
ternetowej  www.rakszawa.pl.  
 

Kwota dotacji na pokrycie kosztów związanych z wypłatą 
zwrotu podatku akcyzowego za okres (1.09.2010-28.02.2011) 
wyniosła łącznie 10 858,30 zł. Zwrot otrzymało 88 wniosko-
dawców. 

Opr. Renata Kuca 

 AKTUALNOŚCI GMINNE           

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych uprzejmie informuje, że 
dnia 15 września 2011 roku upływa termin płatności III raty po-
datku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z  art. 15 
ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym         
w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), 
przypomina się o obowiązku zapłaty zobowiązania pieniężnego 
na rzecz Urzędu Gminy. W razie nie wpłacenia w/w zobowiąza-
nia, organ podatkowy wysyła upomnienie wraz  z odsetkami za 
zwłokę oraz kosztami egzekucyjnymi.  
Brak odpowiedzi na upomnienie w terminie 7 dni, powoduje 
wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego 
ściągnięcia tego zobowiązania w trybie egzekucji administra-
cyjnej, co pociąga za sobą dodatkowe obciążenie kosztami 
egzekucji.  
Wpłat zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu 
Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-12.00 oraz 12.30-
14.40, lub przelewem na konto:   
BS Żołynia  63 9175 0000 2001 0001 6476 000. 

Opr. Renata Kuca 

O becnie trwają prace przy remoncie drogi        
z przebudową pobocza w ciągu drogi powia-
towej nr 1368R w Rakszawie na odcinku o dł 
4,8 km od drogi wojewódzkiej do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Wniosek uzyskał dofi-
nansowanie  w wysokości 1 401 000,00 zł w ramach tzw. 
„Schetynówek” czyli „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2009-2011”. Całkowita wartość projektu 
to kwota ponad 2,8 mln zł. Wkład gminy to wydatek         
w wysokości  939 300,00 zł.  
Termin ukończenia prac-25 sierpień 2011r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W   najbliższych miesiącach zostaną 
zrealizowane następujące inwestycje  
współfinansowane  ze środków po-
mocowych 

 
1. Remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury       

i Czytelnictwa w Rakszawie- etap II (dof. Z UE)  
2. Kompleksowy remont Domu Ludowego w Rakszawa 

Kąty (dof. Z UE)  
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w  miejscowości Ra-

kszawa (obok SP 3) (dof. Z UE)  
4. Przebudowa drogi rolniczej Rakszawa Budy-Rakszawa 
Dymarka na odcinku 800 m (dof. Z FOGR)  

 
Opr. Maria Nycz 
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D ofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy zawar-
li z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu 
przygotowania zawodowego, jeżeli: 
 

 Pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

 Młodociany pracownik (osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat) 
ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania okre-
ślonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

D ofinansowanie przyznane jest w drodze decyzji Wójta. 
Udzielane jest na wniosek pracodawcy, który zobowią-
zany jest powiadomić Wójta właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika 

o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
z młodocianym pracownikiem i przedłożyć poświadczone za zgod-
ność z oryginałem kopie następujących dokumentów:   
 poświadczającego kwalifikacji wymaganych do prowadzenia 

przygotowania zawodowego młodocianych, 
 umowy o pracę, zawartej z pracownikiem młodocianym w celu 

przygotowania zawodowego, 
  dokumentu potwierdzającego ukończenie nauki i zdanie egzami-

nu przez pracownika młodocianego,  
 aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-

darczej. 
Firma musi zwalniać młodocianego pracownika z obowiązku wyko-
nywania pracy w czasie, gdy bierze on udział w zajęciach szkolenio-
wych.  
 

 

 
 
 
 

D ofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pra-
cownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 
Jeżeli pracodawca zawrze umowę z osobą, która nie 
ukończyła jeszcze 18 lat w celu przygotowania zawodo-

wego  
-na 24 miesiące- otrzyma dofinansowanie z Funduszu Pracy        
w wysokości 4 587,00 zł 
-na 36 miesięcy- otrzyma dofinansowanie z Funduszu Pracy        
w wysokości 7 645,00 zł 

 

D ofinansowanie kosztów za przyuczenie młodo-
cianego do wykonywania określonej pracy. 
 
Pracodawca otrzyma 240,00 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia. Przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. 
 

 

P racodawca składa wniosek w ciągu 3 miesięcy – li-
cząc od dnia ukończenia przez młodocianego pra-
cownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykony-
wania określonej pracy. 

  
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ra-
kszawie w pok. Nr 2-Zespół Ekonomiczno-Administarcyjny 
Szkół i Przedszkola lub pod numerem telefonu  
(17) 226 12 81  wew. 42 
 

 
Opr. Jadwiga Wiśniowska 

Dyrektor Zespołu Ekonomomiczno-Administracyjnego Szkół 
i Przedszkola w Rakszawie 
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M ieszkańcy Gminy Rakszawa mogą korzystać z bezpłatnego poradnic-
twa prawnego w ramach projektu MASZ ŚWIADOMOŚĆ-program po-
radnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie łańcuckim, finanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.  
 

P orady udzielane są w Urzędzie Gminy w Rakszawie W KAŻDY WTOREK 
(pok. Nr 13 w godz. od 9.00-14.00 wejście od strony GOPS) z zachowa-
niem zasad bezpłatności, poufności oraz aktualności i rzetelności informacji. 
Doradca obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności, o 

których dowiedział się w trakcie udzielania porady. 
 

W  ramach Projektu każdy mieszkaniec Gminy Rakszawa może uzyskać 
poradę prawną w szczególności w zakresie: prawa cywilnego w tym 
procedury cywilnej, prawa karnego w tym procedury karnej, prawa 
administracyjnego w tym procedury administracyjnej, prawa rodzinne-

go, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej, prawa spół-
dzielczego, prawa gospodarczego, przepisów dotyczących osób bezrobotnych, niepeł-
nosprawnych. 
 

B ezpłatne Porady prawne i obywatelskie udzielane będą  przez okres trwania 
projektu do 31 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy w Rakszawie. Osoby 
chętne do skorzystania z porad prosimy o wzięcie ze sobą kserokopii doku-
mentów potrzebnych do udzielenia porady.  

 

Z głoszenie potrzeby skorzystania z porady może nastąpić: 
1) osobiście w punkcie doradztwa (w Urzędzie Gminy w Rakszawie             
w KAŻDY WTOREK,  pok. Nr 13 w godz. od 9.00-14.00) 
2) telefonicznie (pod nr tel. 723 531 414 w godz. od 15.00 do 17.00 od po-
niedziałku  do czwartku) 
3) e-mailowo (pod adresem   maszswiadomosc@maszswiadomosc.pl)   
4) listownie (Biuro projektu „Masz Świadomość”: 35-060 Rzeszów,            
ul Słowackiego 24/92) 
 

W  ramach projektu "Masz Świadomość- program poradnictwa prawnego 
i obywatelskiego w powiecie łańcuckim" w okresie od stycznia 2011 
do końca maja 2011r. na terenie Gminy Rakszawa odbyło się 21 dyżu-
rów, podczas których udzielono 105 porad w tym:                                      

 

UWAGA!!!!!! 
 

Dyżury radcy prawnego  
w Urzędzie Gminy w Rakszawie 
Od lipca do grudnia 2011roku  

odbywać się będą  
W KAŻDY WTOREK 

w godz.  
od 9.00-14.00 

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO 
SKORZYSTANIA   
Z BEZPŁATNEGO  

PORADNICTWA PRAWNEGO 
 

Maria Kula 
Wójt Gminy Rakszawa 

 17 porad obywatelskich 
 84 porad prawnych 
 4 porady eksperckie  
Skorzystało z nich ok. 101 mieszkańców 
Gminy Rakszawa.  
Wśród dotychczas udzielonych porad więk-
szość dotyczyła zagadnień prawa rodzinne-
go (separacja, rozwód, alimenty), spadko-
wego, ubezpieczeń, pracy oraz uregulowań 
prawa własności. 
 

Opr. Maria Nycz 
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Rodzaj 
Świadczenia 

Gdzie składać 
wnioski Kryteria Termin składania wniosków Termin wypłaty 

 

 

Świadczenia  
Rodzinne 

 
 
 
 
 
 
Gminny Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej  
w Rakszawie 

 
Kryterium dochodowe 
wynosi obecnie  
504,00 zł netto na 
osobę w rodzinie 
 
dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym  
583,00 zł netto 
na osobę w rodzinie 

Dla osób, które nie mają ustalonego prawa 
do świadczeń, świadczenia przyznaje się od 
dnia złożenia kompletnego wniosku,         
w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego 
pierwszorazowo od miesiąca złożenia 
wniosku o Orzeczeniu o niepełnosprawno-
ści do Powiatowego Zespołu Orzekania     
o Niepełnosprawności. 

Wypłaty należne za dany 
miesiąc realizowane są do 30 
dnia danego miesiąca w Ban-
ku Spółdzielczym w Żołyni 
(punkt kasowy w Rakszawie) 

wnioski należy składać od września 2011r.  
na okres zasiłkowy od 1-11-2011 roku do 31-10-2012 roku 

dla wniosków złożonych we wrześniu br. wypłata realizowana będzie   
w listopadzie 

dla wniosków złożonych w październiku 
br. 

wypłata  z wyrównaniem za 
listopad realizowana będzie 
wypłacona w grudniu 

 

 

Fundusz  
Alimenta-
cyjny 

 

 
 
Gminny Ośro-
dek Pomocy 
Społecznej  
w Rakszawie 

 

Kryterium dochodowe 
wynosi obecnie  
725,00 zł netto na 
osobę w rodzinie 

Dla osób które nie mają ustalonego prawa 
do funduszu ustala się od dnia złożenia 
kompletnego wniosku. 

Wypłaty należne za dany 
miesiąc realizowane są do 30 
dnia danego miesiąca 

na okres zasiłkowy od 1-10-2011 roku do 30-09-2012 roku 
wnioski należy składać od sierpnia br. z tym że: 

dla wniosków złożonych w sierpniu br. wypłata realizowana będzie   
w październiku br. 

dla wniosków złożonych w wrześniu br. wypłata  z wyrównaniem za 
październik realizowana 
będzie w listopadzie br. 

Pomoc dla 
ucznia 

Gdzie składać 
wnioski Kryteria Termin składania wniosków Termin wypłaty 

Stypendium 
szkolne 

Sekretariat 
Urzędu Gminy 
w Rakszawie. 
Wnioski   
dostępne od 15 
sierpnia br. 

Kryterium dochodowe 
wynosi obecnie  
351,00 zł netto 
na osobę w rodzinie 

 

Termin składania wniosków  
   do 15 września 2011r. 

Wypłata stypendiów  
będzie realizowana po otrzy-
maniu dotacji celowej. 

 

Zasiłek  
szkolny 

 
 
 
 
 
Sekretariat 
Urzędu Gminy 
w Rakszawie 

Kryterium dochodowe- 
brak. 

Pomoc finansowa przy-
sługuje uprawnionemu 
znajdującemu się  
przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej.  

Wniosek należy złożyć nie później niż dwa 
miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia 
losowego takiego jak:  
• śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba 
jednego lub obojga rodziców; 
• utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego 
rodziny ucznia w wyniku np. pożaru, powo-
dzi, katastrofy budowlanej, włamania) 
• ciężkiego wypadku lub nagłej choroby 
ucznia 
• innych zdarzeń losowych, powodujących, 
że nie są zaspokojone potrzeby edukacyjne 
ucznia. 

Wypłata będzie realizowana  
do 30 dni  od dnia złożenia  
Wniosku na pokrycie wydat-
ków  związanych z procesem 
edukacyjnym dziecka. 
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W  myśl zapisów Programu Wychowawczego 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana 
Mierzwy w Rakszawie: „Szkoła będzie 
przygotowywać dziecko do przyszłego życia 

poprzez m.in. kształtowanie pozytywnego stosunku do zaba-
wy, pracy i wypoczynku,  propagowanie dziedzictwa kultury 
narodowej i poznawanie życia społecznego” nasza placówka 
dąży, by uczniowie poznawali różne zakątki naszego piękne-
go kraju,  uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, wyjaz-
dach do teatru, kina, na zielone szkoły. Dokładamy starań, 
aby  zwiedzanie stolicy było wpisane w tradycję naszej szko-
ły.  
 
 

W  maju br. uczniowie z klas III – VI wspólnie 
z opiekunami wyjechali na dwudniową wy-
cieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem 
wizyty w stolicy było zwiedzanie Sejmu 

Rzeczpospolitej. Nie byłoby to możliwe bez pomocy pana 
posła Kazimierza Gołojucha, który od lat wspiera naszą dzia-
łalność. Spacerując sejmowymi korytarzami, uczniowie mieli 
okazję spotkać osoby znane z pierwszych stron gazet oraz 
przyjrzeć się pracy tej instytucji. Udało im się  również zoba-
czyć rozpoczęcie posiedzenia sejmu. Następnym punktem 
programu była wizyta w Centrum Nauk Kopernik. Ta nowo-
czesna i interaktywna placówka na długo pozostanie w pa-
mięci uczniów. To miejsce pokazuje, że nauka może być 
również doskonałą zabawą. Atrakcją drugiego dnia wycieczki 
była wizyta na Starym Mieście. Uczniowie byli zachwyceni 
pięknem malowniczych kamieniczek, Kolumną Zygmunta, 
Barbakanem oraz słynnym pomnikiem Syrenki. Punktem 
kulminacyjnym było zwiedzanie Zamku Królewskiego i wi-
zyta w Wilanowie. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzeal-
nej pt: „Z wizytą u króla”, dzięki której poznali historię tego 
miejsca. W parku  otaczającym  pałac zobaczyli ciekawe po-
mniki. Wszyscy uczestnicy powrócili do Rakszawy w wy-
śmienitych humorach. Z pewnością stolica pozostanie na dłu-
go w ich pamięci.  
 
 

W  minionym roku szkolnym uczniowie 
uczestniczyli   w wycieczce w Zakopanym, 
Bieszczadach, w Muzeum - Zamku  w Łań-
cucie, uczestniczyli w dwóch spektaklach 

teatralnych, w czterech wyjazdach do kina Helios w Rzeszo-
wie.  Wszystkie wyjazdy cieszą się dużą popularnością, 
uczestniczy w nich wielu uczniów. Jest to możliwe,  dzięki  
środkom pozyskanym  z Festynów Rodzinnych, które szkoła 
organizuje od 2000 roku. W bieżącym roku wśród licznych 
„festynowych atrakcji” był konkurs  wiadomości o Lokalnej 
Grupie Działania  „Ziemia Łańcucka”, podczas którego 
uczestnicy wygrali cenne nagrody takie jak: dwa laptopy, 
konsolę, aparaty fotograficzny, MP4. 

T ego typu przedsięwzięcia są doskonałą okazją do przygoto-
wania uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym, 
utożsamiania się ze swoją ojczyzną i jej dziedzictwem na-
rodowym, dodają pewności siebie, bogacą, otwierają na 

świat. Nasi uczniowie cechują się poczuciem odpowiedzialności za 
siebie i innych,  wysoką kulturą osobistą, poszanowaniem drugiego 
człowieka. Są świadomymi członkami społeczności szkolnej  i lokal-
nej. Rozumieją potrzebę uczenia się. Ważną rzeczą jest współpraca       
z Fundacją Kościuszkowską,  z  którą  wznowiliśmy współpracę po 
dwóch latach przerwy, a dzięki której dwóch absolwentów  naszej 
szkoły w tym roku wyjedzie na sześciotygodniowe bezpłatne stypen-
dium do USA. Od 2004 roku z takich wyjazdów skorzystało dziesięciu 
naszych wychowanków.   

Opr. Halina Dec, Rafał Nowak 

Fot; Zwiedzanie Sejmu w Warszawie.  

Fot; Festyn Rodzinny-Powitanie Lata.  
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Fot;: Aktorzy Rakszawskiego Teatru Szkolnego. 

N adchodzi czas upragnionych wakacji – idealna pora, 
żeby podsumować miniony rok szkolny w Gimna-
zjum  w Rakszawie. Każdy z nas, uczniów, ma na 
swoim koncie zarówno sukcesy, jak i porażki, jed-

nak mimo wszystko ten rok będziemy wspominać z wielkim sen-
tymentem. Oto kilka wydarzeń o których warto przypomnieć: 
 
 
 
 

 

W  dniu 12 maja 2011 r. w naszej szkole odbył się 
kolejny Przegląd Teatrów Szkolnych, na który 
przybyło 7 zespołów ze szkół podstawowych      
i   3 zespoły z gimnazjum. Wystawiane sztuki 

oceniało szacowne jury w składzie: aktor i reżyser Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Robert Chodur, Barbara Wa-
silewska-Naróg, Teresa Skomra, Teresa Rupa, Agnieszka Rzepka 
i Agnieszka Frączek. W przerwie na obrady jury młodych akto-
rów zaproszono na  poczęstunek przygotowany przez organizato-
rów.  

W kategorii - gimnazjum: Tytuł laureata otrzymała sztuka pt. 
„Gdzie jest Król” z Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, opie-
kun p. Monika Figiela. Dwa wyróżnienia indywidualne przypadły 
uczniom z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie Szczepano-
wi Maternie i Kacprowi Pękale za szczególną grę aktorską          
w sztuce J. Brzechwy „Szelmostwa Lisa Witalisa”. Wyróżniono 
także uczennicę z Publicznego Gimnazjum w Sarzynie Karolinę 
Stachnio za rolę Romcia w sztuce „Być jak Romcio i Julcia”.  

W kategorii - szkoła podstawowa: Tytuł laureata otrzymała Szko-
ła Podstawowa w Wysokiej za sztukę „Mały Książę”. Wyróżnie-
nia przypadły: Szkole Podstawowej Nr 1 w Rakszawie za sztukę 
„Dziura, czyli tajemnica pracowni naukowej”, opiekun p. Małgo-
rzata   Mach, Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie za sztukę 
„Kopciuszek”, opiekun p. Beata Babiarz, Szkole Podstawowej    

w Wydrzu za sztukę „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, 
opiekun p. Halina Decowska. Ponadto wszystkie szkoły,  także     
SP w Węgliskach, SP w Woli Małej i SP w Wólce Łętowskiej zo-
stały nagrodzone drobnymi pamiątkami. 
 

P odczas Przeglądu można było oglądać wystawę Teatru 
im Wandy Siemaszkowej poświęconą Patronce pt.      
„W saloniku Siemaszkowej” oraz wystawę zadedykowa-
ną Zenonie Turskiej „Teatr - moja pasja” przygotowaną 

przez organizatorki. Wystawa poświęcona pani Zenonie Turskiej 
będzie wyeksponowana na korytarzu naszej szkoły. 
 

I V Przegląd Teatrów Szkolnych przygotowały panie: Monika 
Figiela, Anna Fus i Lucyna Superson. Partnerem Projektu 
jest Wójt Gminy Rakszawa i Fundacja Rozwoju Teatru 
„Nowa Fala” z Warszawy, a patronatem objął nas Teatr im. 

Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Impreza nie udałaby się bez 
wsparcia naszych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.  
 

 

W  dniu 4 maja 2011 r. w Strzyżowie nasza Grupa 
Teatralna „Pampilio” uczestniczyła w 40. Pod-
karpackim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. 
Jest to największa tego typu impreza na Podkar-

paciu. Nasz Szkolny Teatr, przechodząc wcześniejsze eliminacje, 
po raz pierwszy uczestniczył w tym Przeglądzie, dostając się do 
grupy finałowej. W tych jubileuszowych zmaganiach brało udział 
13 zespołów teatralnych. Nasz zespół prezentował się jako ostatni, 
ale czekanie na występ umilone było wieloma atrakcjami, które 
przygotowali organizatorzy. Na początek lody, potem 2 godziny na 
basenie, następnie jazda kolejką kołową po Strzyżowie, obiad, piz-
za. Przegląd oceniało jury w składzie: Jolanta Nord, Danuta Pado, 
Wioletta Witecha i Wojciech Gwoździowski oraz jury dziecięce. 
Każdy uczestnik Przeglądu został obdarowany plecakiem i maskot-
ką. 

 

W  tym roku szkolnym w naszym gimnazjum odbyły 
się dwie wycieczki nagrodowe dla uczniów zdol-
nych i angażujących się w sprawy szkoły.  

 

W  dniu 31 maja 2011 roku młodzież naszego gimna-
zjum udała się na wycieczkę do Krakowa. Wy-
jazd został zorganizowany przez Zespół Humani-
styczny jako nagroda dla uczniów, którzy włączy-

li się do organizacji Tygodnia Humanistycznego. W czasie wy-
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cieczki młodzież uczestniczyła w dwóch lekcjach muzealnych 
w Muzeum Narodowym w Krakowie. W wolnym czasie mo-
gli zwiedzić Rynek oraz Wawel. Ostatnią atrakcją był dwugo-
dzinny pobyt w Aquaparku.  

W  dniu 15 maja 2011 roku odbyła się wyciecz-
ka nagrodowa dla uczniów wyróżnionych 
podczas Tygodnia Nauk Ścisłych. Celem 
podróży była tym razem Bochnia. Pierw-

szym punktem naszej wycieczki było odwiedzenie Sanktu-
arium Matki Bożej Tuchowskiej. Jeden z Braci Redemptory-
stów oprowadził wszystkich po Muzeum Etnograficznym oraz 
zaprezentował ruchomą szopkę. Następnie uczestnicy wy-
cieczki udali się do Ciężkowic, gdzie mieli okazję zobaczyć 
Skamieniałe Miasto. W końcu dotarli do Kopalni Soli              
w Bochni. Dużą atrakcją okazało się zjechanie do kopalni oraz 
przejazd podziemną kolejką. Wraz z naszą przewodniczką 
oraz górnikiem zwiedzili kopalnię.  

 

W  dniach 7 - 8 czerwca odbyła się pielgrzym-
ka autokarowa do Częstochowy. Gimnazja-
liści chcieli podziękować za dar bierzmowa-
nia oraz prosić Matkę Bożą o opiekę, szcze-

gólnie podczas podejmowania decyzji wyboru szkoły i drogi 
życiowej. Po szczęśliwym dotarciu na Jasną Górę, wszyscy 
udali się do Sanktuarium, aby uczestniczyć w odsłonięciu 
obrazu Czarnej Madonny i wziąć udział we Mszy Świętej. 
Pobyt w Częstochowie trwał pół dnia. Był czas na modlitwę 
indywidualną, odprawienie wspólnej drogi krzyżowej, 
a później na poznanie niektórych zakamarków Jasnej Góry      
z przewodnikiem. Kolejnym etapem pielgrzymki były kra-
kowskie Łagiewniki i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tam 
wszyscy wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go, a następnie przeszli do kościoła, w którym znajdują się 
relikwie św. siostry Faustyny. Po modlitwie indywidualnej        
i zrobieniu kilku pamiątkowych fotografii gimnazjaliści udali 
się w drogę powrotną. Miejmy nadzieję, pielgrzymki trzecio-
klasistów na Jasną Górę staną się naszą szkolną tradycją.  

AKTUALNOŚCI GMINNE 

W  dniu 25 maja 2011 r. w Gimnazjum  im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Przeworsku odbył się diece-
zjalny finał Olimpiady o Wielkich Polakach. W tym 
roku olimpiada dotyczyła postaci Prymasa Tysiącle-

cia. W finale wzięło udział 30-stu uczestników, a wśród nich uczenni-
ca naszego gimnazjum - Lidia Śliż, która zajęła 2 miejsce. Pierwsze 
trzy miejsca były honorowane 10-cio dniową wycieczką do Włoch na 
wakacjach. Serdecznie  gratulujemy naszej uczennicy sukcesu i życzy-
my miłych wrażeń podczas wakacyjnego wyjazdu na wycieczkę! 

J ak co roku odbyła się XII Edycja Konkursu Plastycznego Na 
łańcuckim zamku. I tym razem nasi uczniowie pokazali, na co 
ich stać. Dnia 13 czerwca 2011 r. odbyło się oficjalne podsu-
mowanie konkursu oraz przyznanie nagród. III miejsce zajęła 

Karolina Superson, a wyróżnieniem może pochwalić się Wojciech 
Walawender. Mimo, że była to już dwunasta edycja konkursu, nasi 
gimnazjaliści wykazali się ogromną oryginalnością i inwencją twór-
czą.  
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T radycja redagowania gazetki szkolnej w naszej szkole sięga 
2004 roku, ale od lutego aktywnie bierzemy udział w projek-
cie Junior Media, w ramach którego startujemy w konkursie 
Junior w Druku. Jest to konkurs na najlepsze gazetki szkol-

ne, publikowane na stronie internetowej www.juniormedia.pl. Co mie-
siąc zostaje wybieranych 50 gazetek, które zostają wydrukowane na pa-
pierze gazetowym w drukarni prasowej. Nagrodzona szkoła otrzymuje 
250 egzemplarzy swojej gazetki. Nasza praca została nagrodzona: zosta-
liśmy wyróżnieni trzy razy. Jest to wspaniała zachęta do dalszej pracy. 
 

 
 

W  dniu 28 kwietnia 2011 r. w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Łańcucie odbył się VIII Powiatowy Konkurs 
Biologiczno-Ekologiczny z elementami zrównoważo-
nego rozwoju pod hasłem „2011 – Międzynarodowy 

Rok Lasów”. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 15 gimnazjów 
powiatu łańcuckiego.  Uczniowie z naszej szkoły wykazali się wysokim 
poziomem wiedzy biologiczno-ekologicznej i zajęli czołowe miejsca:     
I miejsce – Marta Sroczyk, klasa III D, III miejsce – Paulina Urban, kla-
sa III D.    

 

 
 

W  dniu 16 marca 2011r. nasi uczniowie wzięli udział       
w Konkursie recytatorskim poezji Czesława Miłosza pt. 
„Gucio zaczarowany”. W konkursie wzięła udział mło-
dzież z gimnazjum i szkół średnich powiatu łańcuckie-

go. Ogółem wiersze Miłosza recytowało 31 uczestników. Nasi uczniowie 
zaprezentowali się bardzo dobrze, a poziom był bardzo wysoki. Szcze-
gólne gratulacje należą się Dominice Kukli, gdyż zdobyła ona wyróż-
nienie. 
 

W  dniu 20 kwietnia  uczniowie Publicznego 
Gimnazjum w Rakszawie: Konrad Frą-
czek, Adrian Ożóg i Kamil Szott wywal-
czyli III miejsce w eliminacjach powiato-

wych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym na 2011 rok. 
 
 
 
 

W  dniu 30 maja 2011 r. po raz kolejny ob-
chodziliśmy w naszym gimnazjum Dzień 
Patrona. Jako uczniowie szkoły im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego mamy obo-

wiązek pamiętać kim był i jak żył ten wspaniały człowiek. 
W przypomnieniu tych informacji pomogła nam uroczysta 
akademia. Zostali na nią zaproszeni uczniowie klas szó-
stych oraz ich opiekunowie. Dla wielu była to pierwsza 
okazja, żeby usłyszeć hymn naszego gimnazjum oraz zoba-
czyć jak, to jest być gimnazjalistą. Wiele rozrywki przyspo-
rzył nam występ szkolnego teatru z przedstawieniem         
pt. Gdzie jest król?. 
 

 

 

W  dniu 16 czerwca absolwenci naszej szko-
ły świętowali zakończenie nauki gimna-
zjalnej. Trzecioklasiści bawili się od 16:00 
do 22:00. Zabawa rozpoczęła się polone-

zem. Muzykę zapewnił jeden z uczniów naszego gimna-
zjum. Zabawa była wspaniała, wszyscy tańczyli cały wie-
czór i dobrze się bawili. 
 

 
Opr. A. Czado, D. Kukla, J. Walawender, M. Czado 

 opiekun: A. Fus  
 
 



BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 14                                                                   NR 2 (12) / 2011 

 

AKTUALNOŚCI GMINNE 

W  sobotę 11 czerwca 2011 roku w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Rakszawie odbył się Piknik 
rodzinny pod hasłem „W rodzinie zdrowo, 
wesoło -  bez alkoholu”. Impreza ta zgroma-

dziła wielu uczniów wraz z rodzicami, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły oraz zaproszonych gości: p. Wójt Gminy Marię 
Kula i radną Rady Gminy p. Izabelę Cieślicką. Po przywitaniu 
wszystkich przez p. dyrektora Janusza Krupczaka uczestnicy 
mieli możliwość obejrzenia dwóch przedstawień teatralnych. 
Jeden ze spektakli pt.:,, Dziura, czyli tajemnica pracowni na-
ukowej” wyreżyserowała p. Małgorzata Mach przy współudzia-
le p. Barbary Gwizdak (oprawa plastyczna) i p. Małgorzaty 
Grzesik (oprawa muzyczna). Żywiołowa gra mło-
dych ,,aktorek” z klasy 6a, elementy humoru słownego i sytu-
acyjnego oraz atrakcyjne partie śpiewane zyskały duży aplauz 
społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości. Nadmie-
nić należy, że w/w spektakl zdobył wyróżnienie podczas tego-
rocznego IV Przeglądu Teatrów Szkolnych im. Zenony Tur-
skiej. Drugie przedstawienie pt.: „Mały Książę” przygotowali 
uczniowie klas V i IVb z koła teatralnego pod kierunkiem p 
Sylwii Basak-Krupczak. Szczególną uwagę widzów przykuła 
postać Małego Księcia odgrywana przez ucz. Mikołaja Deca. 
Przedstawienie to wprowadziło wszystkich w baśniowy trochę 
refleksyjny nastrój dzięki zaangażowaniu młodych aktorów, 
ciekawym dekoracjom i strojom.  
 

W szyscy uczestnicy Pikniku chętnie brali udział 
w zabawach muzyczno-ruchowych prowadzo-
nych przez p. Małgorzatę Grzesik – naszego 
wodzireja. Rodzice wraz z dziećmi uczestni-

czyli w licznych konkursach i grach sportowych (ringo, skakan-
ka, skoki w workach, piłkarzyki, przeciąganie liny, budowa 
wieży, złap ringo), a ich zdolności plastyczne  uwidoczniły się 
w konkursie plastycznym ,,Fantastyczny świat”. Twórcze zdol-
ności rodzin zaprezentowane zostały w konkursie na wiersz       
z rozsypanki. Powstałe wiersze świadczą o dużym talencie au-
torów. Tematyka wszystkich powstałych wierszy związana była 
z profilaktyką uzależnień.  

 

D użą atrakcją Pikniku była możliwość jazdy na koniach 
ze stadniny w Czarnej. Zainteresowanie nimi  przerosło 
oczekiwania organizatorów. Ogromne wrażenie na dzie-
ciach wywarł bliski kontakt z koniem, a nie tylko sama 

jazda. Karmienie  i głaskanie sprawiało dzieciom dużą radość. Emo-
cje wśród widzów wzbudziły mecze piłki siatkowej rozgrywane mię-
dzy rodzicami a nauczycielami oraz  między uczniami a rodzicami. 
 

P obyt na Pikniku urozmaiciły też występy artystyczne ze-
społów tanecznych Flesz, Mały Flesz, zespołu perkusyjne-
go „Drums” działających przy GOKiC oraz rockowy kon-
cert gitarowy p. Tomasza Frączka. Występ wywołał wiel-

kie ożywienie publiczności, która domagała się bisów. Podczas Pik-
niku gościliśmy przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Łań-
cucie, którzy przywieźli ze sobą okulary alkoholowe. Uczestnicy po 
ich ubraniu mogli doświadczyć jak alkohol wpływa na organizm 
człowieka, zaburza zmysł równowagi, ogranicza koncentrację i orien-
tację przestrzenną. 
 

R ada rodziców przygotowała dla wszystkich uczniów po-
częstunek w postaci grilowanej kiełbasy, lodów i napo-
jów, a rodzice dodali do tego różne słodkości. Impreza ta 
mogła się odbyć dzięki pomocy i zaangażowaniu rodzi-

ców oraz sponsorów (Rada Rodziców przy SP Nr 1 w Rakszawie, 
Bank Spółdzielczy w Żołyni, Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji 
S.A Warta, Urząd Gminy Rakszawa– Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Maria i Jan Kuca INSTALEX II, ITS Rak-
szawa ). 
 

N a zakończenie Pikniku zostały rozdane nagrody rzeczo-
we i dyplomy. Wspólnym śpiewem piosenek biesiad-
nych zakończyliśmy popołudnie pełne zabawy i rozryw-
ki. 

 
 

Opr.  Zespół ds. Promocji Zespołu Szkoły i Przedszkola w Rakszawie   

Fot; Wspólna zabawa dzieci i rodziców.  

Fot; Przedstawienie pt.:„Mały Książę”. 
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P od hasłem „Zdrowo i wesoło, bez alkoholu” – 
przebiegała impreza środowiskowa w Szkole 
Podstawowej w Wydrzu, która odbyła się 19 
czerwca b.r. Piknik cieszył się dużym zaintere-

sowaniem, przybyło wielu zaproszonych gości, sponso-
rów, rodziców wraz z dziećmi, którzy wspólnie bawili się 
wspaniale mimo niesprzyjającej aury. Program artystycz-
ny był ciekawy i bogaty, gdyż gościliśmy na scenie wiele 
zespołów muzycznych i tanecznych. Swoje talenty pre-
zentowały również dzieci ze Szkoły SP Wydrze. Podczas 
imprezy odbyły się liczne konkursy i zabawy. Wszyscy 
uczestnicy pikniku mogli skorzystać z wielu atrakcji, a 
wykupując tradycyjną cegiełkę, otrzymywali ciekawe 
upominki. Odbyła się licytacja cennych przedmiotów, z 
której dochód przeznaczony był na cele szkoły. Rodzice, 
jak co roku, zadbali o stronę kulinarną, nie zabrakło 
smacznych kiełbasek, gofrów, frytek, napojów i lodów. 
Piknik przebiegał w bardzo miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Dziękujemy wszystkim sponsorom, przyjaciołom 
szkoły, rodzicom, dzięki którym udało się zorganizować 
tak wspaniałą imprezę.  

 

 

D zień Dziecka uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wydrzu spędzili w Julinie. Przebie-
gał on pod hasłem „Baw się zdrowo i bez-
piecznie”. Uczniowie na łonie natury, w 

otoczeniu niezwykłych osobliwości przyrodniczych tego 
regionu, mogli bawić się wesoło i bezpiecznie. Dzieci 
młodsze uczestniczyły w różnych grach i zabawach 
zręcznościowych, zaś starsi grali w koszykówkę, siat-
kówkę, piłkę nożną i tenisa ziemnego. Impreza była uda-
na, gdyż dopisała wspaniała pogoda. Przy ognisku wszy-
scy uczestnicy wycieczki rowerowej smażyli kiełbaski i 
śpiewali piosenki. Nie zabrakło smacznych lodów i sło-
dyczy. Dzieci wesoło  i bezpiecznie spędziły swoje świę-
to. 

 
 

 

D nia 6 czerwca b.r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Wydrzu wyjechali na wycieczkę 
do Krynicy Górskiej. Czekało na nich wiele 
atrakcji, m.in. wjazd kolejką gondolową na 

Jaworzynę, z której to szczytu podziwiali przepiękną 
panoramę regionu. Dzieci wędrowały ścieżką przyrodni-
czą do pomnika przyrody - limby. Uczniowie wspinali 
się również na Górę Parkową, na której znajdowały się 
ciekawe zjeżdżalnie, kramy z upominkami oraz punkt 
obserwacyjny. Ze szczytu dzieci zjechały kolejką linową. 
Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja wód mine-
ralnych w Pijalni Głównej przy miejskim deptaku.  

 

Opr. Halina Decowska, Agata Grzesik 

Fot; Festyn Rodzinny w Wydrzu.  

Fot; „Dzień Dziecka” w Julinie.  

Fot; Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wydrzu na wycieczce w Krynicy Górskiej. 
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W  bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Rakszawie razem z na-
uczycielami wzięli udział w kolejnej edycji 
programu edukacyjnego Szkoła Myślenia - 

Szkoła z klasą 2.0. Tym razem, głównym celem tego programu 
było wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edu-
kacji. Nauczyciele byli zachęcani do pracy z uczniami metodą 
projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. Program po-
mógł rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowie-
dzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystania wiedzy w prak-
tyce. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie pra-
cowali w trzech zespołach pod opieką nauczycieli. Pierwszy ze-
spół składał się z dwunastu uczniów z klasy III, a ich opiekunką 
była mgr Wanda Babiarz. Kolejna grupa, biorąca aktywny udział 
w Projekcie 2.0, liczyła 7 osób z klasy V, których opiekunką 
była mgr Małgorzata Jagusztyn. Skład trzeciego zespołu liczył 
sześcioro uczniów, dwóch z klasy V i czterech z klasy VI. Ich 
opiekunem i zarazem koordynatorem całego projektu, był mgr 
Wiesław Wawrzaszek. Realizując założenia programu Szkoła 
2.0, uczniowie mieli samodzielnie i terminowo wykonać po-
szczególne zadania. Pierwszym krokiem było ustalenie Kodeksu 
2.0, czyli kodeksu dobrych praktyk. Każda z grup zaproponowa-
ła punkty kodeksu, następnie podczas szkolnej debaty, która od-
była się 11 stycznia 2011r., wspólnie ze społecznością szkolną 
ustaliliśmy Kodeks 2.0.  Kolejnym etapem programu było zapla-
nowanie i wykonanie zadania TIK. Głównym celem zajęć trze-
cioklasistów było utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania       
z Internetu i poznanie zasobów stron internetowych proponowa-
nych przez podręcznik, z którego uczniowie korzystali w czasie  
roku szkolnego. Uczniowie klasy IV-VI  realizowali zadanie pt.: 
„Uczymy swoich rodziców obsługi przeglądarki Internet 
Explorer i korzystania z edytora WORD”,  w związku z czym 
zaproponowali swoim rodzicom pomoc w nauce obsługi kompu-
tera oraz uczyli ich podstawowych umiejętności związanych        
z technologią informacyjną. Grupa dziewczynek z klasy V miała 
za zadanie stworzyć prezentacje multimedialne na temat ferii 
zimowych w pięciu różnych krajach świata, używając przy tym 
języka angielskiego. Ostatnim i zarazem najważniejszym punk-
tem Szkoły z klasą 2.0 była realizacja projektu z użyciem nowo-
czesnych technologii informacyjnych. Każda z grup rozpoczęła 
swoją pracę od „burzy mózgów”, której efektem były różne pro-
pozycje tematów projektu edukacyjnego. Temat projektu naj-
młodszych uczestników brzmiał „Tu mieszkam” i dotyczył zbie-
rania informacji o Rakszawie, jej historii, położeniu, ważnych 
wydarzeniach oraz zabytkowych miejscach  i obiektach występu-
jących  w naszym regionie. Ponadto, z zebranych materiałów 
został utworzony album TU MIESZKAM, który zaprezentowa-
no podczas Szkolnego Festiwalu Nauki. Klasa trzecia włożyła 

zatem dużo pracy, poświęciła wiele czasu na zebranie i przygotowa-
nie informacji o Rakszawie. Trzeba również podkreślić, że rola na-
uczyciela, mgr Wandy Babiarz, była kluczowa, gdyż dzieci z klasy 
III potrzebowały dużego wsparcia  i pomocy w opisywaniu, popra-
wianiu czy segregowaniu zebranych materiałów. Kolejna grupa 
chętnych uczniów z klasy V i VI realizowała zadania pt: 
„Projektujemy własne strony internetowe”. Założenia tego pro-
jektu skupiały się na kreatywnym i twórczym myśleniu, zapoznaniu 
się z podstawami tworzenia stron internetowych, zdobywaniu umie-
jętności edycji strony i przesyłaniu danych na serwer oraz współ-
działaniu w grupie. Podczas pracy nad projektem, uczniowie mogli 
również korzystać ze szkolnej  pracowni komputerowej, konsulto-
wać się bezpośrednio z liderem grupy. W rezultacie, uczniowie 
stworzyli sześć własnych stron internetowych, na których umieścili 
ciekawostki z życia szkoły oraz informacje o sobie. Ostatni zespół - 
dziewczynki z klasy V zajęły się tworzeniem dwutygodnika szkol-
nego w dwóch wersjach językowych pt.: „A fortnightly magazine 
– School News”. Odpowiedzialne były za przygotowanie materia-
łów i redagowanie artykułów w języku polskim i angielskim. Dzięki 
temu projektowi miały możliwość rozwijania umiejętności pisania 
artykułów, redagowania tekstu oraz jego edycji, robienia zdjęć oraz 
nawiązania współpracy i integracji w grupie. Z tygodnia na tydzień 
uczennice odnosiły coraz większe sukcesy, miały więcej pomysłów 
na interesujące tematy oraz na szatę graficzną.  
 

W  konsekwencji pomysłowość i praca poszczegól-
nych grup uczniów została doceniona – zaproszo-
no ich na Ogólnopolski Festiwal Projektów, któ-
ry odbył się 17 czerwca w Centrum Nauki Ko-

pernik w Warszawie. Nasza szkoła została wybrana z ponad 120 
szkół laboratoryjnych. Tam przedstawiciele zaprezentowali efekty 
całorocznej pracy przed  ekspertami  oraz innymi szkołami  z całej 

Fot; Ogólnopolski Festiwal Projektów w Warszawie. 
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Polski. Na zakończenie festiwalu wręczono uczestnikom dyplomy       
i upominki. Po uroczystym zakończeniu festiwalu, mieli możliwość    
w ramach nagrody, zwiedzić Centrum Nauki Kopernik, które wywarło 
na nich niesamowite wrażenie. Jest to miejsce, które powinno się zna-
leźć na każdej liście obowiązkowych obiektów do zwiedzenia.  
 

M amy nadzieję, że w przyszłości cała nasza szkoła poje-
dzie na wycieczkę do tego magicznego miejsca, pełne-
go nowinek technologicznych oraz fizycznych.  
 

 

 
 

Opr. Małgorzata Jagustyn – nauczyciel języka angielskiego  w Szkole Podsta-
wowej Nr 3 w Rakszawie  

Fot; Kodeks dobrych praktyk. 

 

W  szkole Podstawowej w Węgliskach w semestrze let-
nim w ramach projektu "Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Gminie Rakszawa", Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III 

szkoły podstawowej prowadzone były następujące zajęcia: 
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czyta-
niu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnio-
nych w zakresie matematyczno-przyrodniczej. 
W zajęciach brało udział 9 uczniów z klas I-III. Zakupione zostały 
nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie mogli 
rozwijać swoje zainteresowania. 

W  dniu 28 maja 201r  9 uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Węgliskach wraz z opiekunem 
Panem Janem Urbanem wzięli udział w Raj-
dzie Rowerowym Szlakami Turystycznymi 

gmin Czarna, Rakszawa, Sokołów Młp. Dzieci miały okazję 
zobaczyć min.: Zagrodę Gancarską w Medyni Głogowskiej, 
Kopiec Niepodległości w Trzebosi z 1931r., Izbę Pamięci 
Narodowej w Węgliskach oraz Osadę Rakszawską z począt-
ków epoki żelaza. 

 

 
W dniu 24 maja 2011r  w Szkole Podstawowej w Węgliskach 
odbył się I Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Janie Pawle II. 
W turnieju tym wzięli udział uczniowie klas IV - VI ze szkół 
Gminy Rakszawa. Ciekawe konkurencje dla uczestników         
i angażujące publiczność zadania pozwoliły pogłębić wiedzę   
o błogosławionym Papieżu Polaku. Uczniowie zostali uhono-
rowani medalami i i nagrodami rzeczowymi. I miejsce zdoby-
ły uczennice z Węglisk: Karolina Całka z kl VI i Patrycja Kot 
z kl V. 

 

 
W dniach 17 - 18 czerwca 2011 r. (piątek - sobota) odbyła się 
wycieczka do Warszawy na którą wyruszyli uczniowie, na-
uczyciele oraz mieszkańcy Węglisk. Przewodnikiem po stoli-
cy był Pan Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm RP, który  
również częściowo sponsorował wyjazd. Celem wycieczki 
było zwiedzanie: Siedziby Sejmu i Senatu, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, 
Gróbu Nieznanego Żołnierza oraz Starówki. 
 

Opr.  Magdalena Kontek i Małgorzata Kuczma 

Fot; Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych 
w zakresie matematyczno-przyrodniczej. 
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W  kwietniu br. uczniowie Zespołu Szkół Tekstylno - 
Gospodarczych uczestniczyli w warsztatach           
z carvingu prowadzonymi przez Panią Stanisławę 
Makarowską. Carving to sztuka wycinania w owo-

cach i warzywach pochodząca z krajów azjatyckich. Podczas warsz-
tatów młodzież poznała techniki rzeźbienia w tych nietypowych 
materiałach, wycinania niesamowitych elementów do dekorowania 
potraw i stołów. Pod czujnym okiem prowadzącej, uczniowie wy-
konywali ciekawe dekoracje z jabłek, cebuli, porów, marchewek, 
pomidorów itp i wysłuchali wielu cennych wskazówek. Okazało 
się, że carving jest bardzo precyzyjną sztuką dla cierpliwych, obda-
rzonych zdolnościami manualnymi i wyobraźnią.  

 
Opr. B. Tomasiewicz-  nauczyciel ZSTG 

W  Niedzielę Palmową 17-go kwietnia 2011r. w hali 
Menażu w Łańcucie odbył się Kiermasz Wielka-
nocny. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych 
wziął w nim udział otwierając własne stoisko, na 

którym uczennice klasy III UG serwowały wyroby przygotowane 
przez uczniów w szkolnej pracowni gastronomicznej: babki bisz-

koptowo-tłuszczowe, kruche ciasteczka, kołaczyki z serem, roga-
liki z marmoladą, papatacze z bakaliami. Dzięki rakszawskim 
gospodyniom nie zabrakło tradycyjnych gomółek z sera, bara-
nów z ciasta i z cukru oraz wspaniałych ciastek z kremem i cze-
koladą w formie okazałych grzybów. Nad stoiskiem górowała 
okazała, kolorowa palma wykonana przez uczennice klasy I tech-
nikum organizacji usług gastronomicznych. Można było także 
obejrzeć prezentację multimedialną ze szkolnego konkursu na-
krywania stołów wielkanocnych. 

 

Opr. Joanna Tokarz- kierownik szkolenia praktycznego ZSTG 
 

 
 

 

W  dniu 6.06.2011 grupa młodzieży  Zespołu 
Szkół Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie 
pod wodzą dwóch „rafterów”: H. Leji                
i W. Figieli wybrała się na spływ kajakowy po 

jednej z ciekawszych tras wodnych w Polsce, jakim jest przełom 
Tanwi. Wyprawę zaczęliśmy w miejscowości  Rebizanty, do 
której dotarliśmy z drobnymi kłopotami – tak to jest , jak się do 
końca wierzy nawigacji samochodowej. Spływ prowadził przez 
malownicze tereny Puszczy Solskiej a do pokonania był dystans  
około 15 km. Początek wydawał się łatwy, ale jak to w przysło-
wiu-im dalej w las, tym więcej drzew. Co raz pojawiały się prze-
szkody: mielizny, powalone drzewa, kamienie, roje owadów, 
pająki czy węże. Nieraz trzeba było przenosić kajaki,  przepły-
wać pod powalonymi  w poprzek nurtu rzeki drzewami czy ro-
snącymi nad samą taflą wody krzewami. „Atrakcji” nie brakowa-
ło, nie mówiąc już o przymusowych kąpielach. Co niektórym 
strach zaglądał w oczy. Po 6 godzinach spływu pierwsze 2 kajaki 
z mokrą od wpadek do wody i pogryzioną przez „robale” obsadą 
dotarły do mety w miejscowości Borowe Młyny, a po 1,5 h do-
płynęły pozostałe 3. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będzie tak 
ciężko, ale warto było. Spływy kajakowe to świetna możliwość   
spędzania  wolnego czasu, zarówno samemu jak i ze znajomymi, 
doskonały sposób na odpoczynek od pracy i trudów dnia co-
dziennego oraz możliwość poznawania piękna ojczystego kraju   
z tak niecodziennego „pojazdu” jakim jest kajak. Do zobaczenia 
na innych wodnych trasach Polski i nie tylko.  

 

Opr. H. Leja- nauczyciel ZSTG                                                                                                   

Fot. B. Kuszaj 

Fot. B. Kuszaj 

Fot. W. Figiela 
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F undacja Narodowego Banku Polskiego ufundowa-
ła 100 zestawów interaktywnych do nauki podstaw 
przedsiębiorczości dla 100 szkół ponadgimnazjal-
nych. W Powiecie Łańcuckim zestaw taki otrzymał 

Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie. 
 

W  nowoczesny sprzęt składający się z tablicy in-
teraktywnej i projektora zostały wyposażone 
placówki z pięciu województw o najniższym    
w Polsce średnim PKB. Interaktywny sprzęt 

audiowizualny, jaki otrzymały szkoły z woj. podlaskiego, war-
mińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego, to duża pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, ułatwiająca 
przyswajanie wiedzy przez uczniów. Dzięki niej lekcje staną się 
ciekawsze i bardziej atrakcyjne. Tablica interaktywna umożliwia 
wykorzystywanie podczas zajęć lekcyjnych internetu i progra-
mów multimedialnych, wyświetlanie filmów dydaktycznych, jak 
również tworzenie indywidualnych lekcji i ich prezentacji.   

Oprogramowanie tablicy zawiera aplikacje i narzędzia do prezenta-
cji materiału edukacyjnego w sposób nowoczesny, ciekawy, i inte-
raktywny. Ponadto nauczyciel ma lepszy kontakt z klasą, ponieważ 
podczas zajęć stoi przy tablicy interaktywnej, a nie przy kompute-
rze. Fundacja Narodowego Banku Polskiego zapewniła wszystkim 
szkołom bezpłatny montaż i konfigurację zestawu oraz szkolenie 
dla nauczycieli obsługujących sprzęt oraz licencje do korzystania     
z dostarczonego oprogramowania. Ponadto każda z wytypowanych 
przez Kuratoria Oświaty szkół otrzymała nieodpłatnie od Departa-
mentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego kom-
puterowy program "Lekcja ekonomii". 
 

S zkoła ostatnimi laty wzbogaciła się w liczny przydatny 
sprzęt multimedialny, jak m.in.: przenośny zestaw inte-
raktywny, projektory multimedialne, wizualizery, elektro-
niczne whiteboardy, telewizory LCD, odtwarzacze DVD  

i zestawy komputerowe. 
 

 Opr. Jacek Król -dyr. ZSTG 

W  dniu 17 czerwca 2011 roku w Osadzie Rakszawa odby-
ło się zakończenie roku artystycznego 2010/2011. Był 
to dzień pełen podsumowań i wniosków. Minione dzie-
sięć miesięcy były bardzo pracowite dla wszystkich 

młodych, utalentowanych członków różnych grup tanecznych. Miniony 
czas był pełen wyzwań i sukcesów.  W dzisiejszym artykule przedstawię 
liczne sukcesy i osiągnięcia zespołów tanecznych działających przy GO-
KiC w Rakszawie.   
Zespół Flesz cieszył się niezwykłym uznaniem a konkursy taneczne 
należały do nich. Była to wspaniała nagroda za ogromny trud i wysiłek 
wkładany na zajęciach. Nowy układ pt. „Zwariowana Pipi” zdobył wiele 
nagród. W listopadzie 2010 r. na prestiżowym „Ogólnopolskim Andrzej-
kowym Spotkaniu Tanecznym” w Jaśle Zespół wytańczył II miejsce, w 
grudniu 2010 r. na Wojewódzkim Konkursie Tanecznym w Głogowie 
Małopolskim zdobył I miejsce. W lutym 2011 na Wojewódzkim Przeglą-
dzie Zespołów Tanecznych Klaunada w Rakszawie- II miejsce. Nato-
miast w maju 2011r. pokonał ok. 70 zespołów na krośnieńskim konkur-
sie KACZUCHA i zajął I miejsce.  
Zespół Tańca Współczesnego Impuls z układem tanecznym „Dwa 
światy” dostał III miejsce na Wojewódzkim Konkursie Tanecznym        
w Głogowie Małopolskim w grudniu 2010 roku, zaś I miejsce na Woje-
wódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Klaunada w Rakszawie. 
Najważniejszą nagrodą dla zespołu było zdobycie III miejsca na IV 
Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Mielcu. In-
struktorem i choreografem obydwóch zespołów tanecznych Flesz i Im-
puls jest Dominika Mroczka.  
Zespół Tańca Nowoczesnego Tokio, który prowadzi instruktor i chore-
ograf Barbara Leńczyk powrócił w październiku 2010 roku do pracy po 
niemal rocznej przerwie. Był to bardzo owocny powrót, gdyż już w 
styczniu 2011r. zespół zdobył wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych Klaunada w Rakszawie za układ taneczny pt. 
„Śpioszki”. Ta sama choreografia została wyróżniona na przeglądzie 

zespołów tanecznych w Krośnie w maju tego roku. Dodat-
kowo dziewczyny ze starszej grupy tanecznej  Tokio zdoby-
ły z układem „Dziki świat”  III miejsce w Głogowie Mało-
polskim w kwietniu 2011 roku.  
Wszyscy młodzi tancerze spisali się wspaniale, gratulujemy 
sukcesów i życzymy dalszych.  Wakacje to czas odpoczyn-
ku. Nabierzcie sił i pełni zapału wracajcie do dalszej, rów-
nie owocnej pracy.  
Małe Post Scriptum: W przyszłym roku szkolnym 2011- 
2012 chcielibyśmy stworzyć kolejną mocną grupę ta-
neczną Mały Flesz, który był by godnym następcą zespo-
łu Flesz. Zapraszamy dzieci wieku od 6 do 9 lat wraz z 
rodzicami. Więcej informacji początkiem października 
2011r. w GOKiC w Rakszawie. 
 

Opr. Choreograf  Dominika Mroczka  

Fot. Mały Flesz 
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O sada Rakszawa staje się autentyczną przystanią dla 
turystów. Coraz częściej grupy nocujące w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym „RAKOWISKO” 
korzystają z atrakcji oferowanych na stanowiskach 

archeologicznych oraz z możliwości biesiadowania przy ognisku 
w Osadzie. Gmina Rakszawa z pięknymi zalesionymi terenami, 
urokliwym Julinem, Brzeźnikiem i jego stawami, szlakami tury-
stycznymi, to idealne miejsce do rekreacji i wypoczynku oraz 
uprawiania turystyki aktywnej. 
Ciekawym połączeniem czynnego wypoczynku z odkrywaniem 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu jest tzw. qu-
esting, tj. tworzenie nieoznakowanych ścieżek turystycznych, 
którymi można wędrować, kierując się informacjami zawar-
tymi w wierszowanych wskazówkach – questach. Questy nie 
tylko wskazują drogę. Są także skarbnicą wiadomości o mija-
nych po drodze obiektach historycznych, kulturowych, przyrod-
niczych oraz związanych z nimi opowieściach i legendach. 
Pomysł stworzenia rakszawskich guestów zrodził się w wyniku 
odbycia, przez grupę inicjatywną, cyklu warsztatów w ramach 
projektu „Ekomuzea, zintegrowane obszary agroturystyczne        
i klastry jako narzędzia rozwoju i promocji regionów atrakcyj-
nych historycznie, kulturowo i przyrodniczo” Fundacji Biesz-
czadzkiej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., hiszpań-
skiego Instytutu Rozwoju Gospodarczego Prowincji Qurense – 
INORDE. 
Kolejnym krokiem w tworzeniu turystyczno - rekreacyjnego wi-
zerunku Gminy  Rakszawa było zorganizowanie przez GOKiC    
i ZSTG imprezy „Otwarcie sezonu turystycznego w Rakszawie” 
w dniach 5 – 6 maja 2011r. Sezon turystyczny został zainauguro-
wany konkursem dla gimnazjalistów pt. „Tropiciele skarbów.” 
Wzięli w nim udział  gimnazjaliści z Rakszawy i Łańcuta - Pod-
zwierzyńca. Konkurs miał formę zajęć terenowych. Polegał na 
przejściu, poszczególnych drużyn, turystycznymi ścieżkami 
Gminy Rakszawa według wierszowanych wskazówek zawartych 
w questach. Każda z czterech drużyn szła inną ścieżką i miała do 
wykonania po drodze szereg punktowanych zadań, w tym naj-
ważniejsze: znalezienie „ukrytego skarbu.” 

Wczesnym rankiem uczestnicy zabawy terenowej zakwaterowali się 
w schronisku. Następnie udali do położonej nieopodal „Osady Rak-
szawa,” gdzie nastąpiło uroczyste zainaugurowanie sezonu tury-
stycznego przez Panią Dyrektor GOKiC Agnieszkę Rzepkę z udzia-
łem Pana Wicestarosty Łańcuckiego Józefa Rzepki i Pani Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Krystyny Grucy. Stamtąd, 
po zapoznaniu się z zasadami konkursu, przydzieleniu tras i prze-
wodników, uczestnicy wyruszyli w drogę. Przewodnicy: Andrzej 
Bardjan, Jan Jabłoński, Wojciech Figiela i Marcin Bardjan, nie tyl-
ko czuwali nad bezpieczeństwem zawodników, ale także służyli im 
bogatą wiedzą historyczną, przyrodniczą i kulturową o terenie i 
mijanych po drodze atrakcjach. Po powrocie do „Osady Rakszawa” 
nastąpiło podliczenie zdobytych punktów.  
W czasie obrad jury konkursowego uczestnicy posilali się bigosem 
w jadalni schroniska, a następnie udali się do sali konferencyjnej, 
gdzie nastąpiło ogłoszenie werdyktu  oraz wręczenie nagród w po-
staci pucharów i przewodników turystycznych po Polsce, Bieszcza-
dach i Rzeszowie. Fundatorem nagród był Browar „VAN PUR”      
w Rakszawie. 
Następnie nadszedł czas na wspólne ognisko w Osadzie z udziałem 
harcerzy z Hufca Leżajsk ZHP. Były harcerskie piosenki przy 
akompaniamencie gitary, gry i zabawy przy ognisku oraz pieczenie 
kiełbasy. Czynne były stoiska archeologiczne, gdzie można było np. 
czerpać kartkę papieru, pisać gęsim piórem. Wieczorem każda z 
drużyn opracowała "popisowy numer," czyli skecz lub piosenkę 
dotyczącą przebytej trasy, którą na drugi dzień zaprezentowała kon-
kursowej społeczności na scenie sali teatralnej. Gimnazjaliści za-
skoczyli wszystkich swoimi talentami, wysokim poziomem przygo-
towanych piosenek i skeczy. 
Chętnych do zabawy w „Poszukiwaczy skarbów” zapraszamy 
do Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa oraz do Szkolne-
go Schroniska Młodzieżowego „RAKOWISKO” w ZSTG w 
Rakszawie. Można się tam zaopatrzyć w questy i wyruszyć na 
pasjonującą przygodę. 

Opr. Joanna Tokarz 
 

 

W  dniu 28 maja 2011 r. miał miejsce I Międzyg-
minny Rajd Rowerowy, nad którym patronat 
honorowy objęli: Wójt Gminy Czarna i Raksza-
wa oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów 

Małopolski.  
Trasa przejazdu w tym roku biegła szlakami turystycznymi Gmin: 
Czarna, Sokołów i Rakszawa. W trakcie przejazdu uczestnicy mieli 
możliwość zwiedzenia i poznania historii mijanych po drodze za-
bytków. Trzeba zaznaczyć, że każda z gmin z osobna organizowała 
gminne rajdy u siebie, ale po raz pierwszy zorganizowano je razem. 
Tegoroczny rajd startował z Zagrody Garncarskiej w Medynii Gło-
gowskiej. Zainaugurował go Wójt Gminy Czarna Edwarda Do-
brzański witając wszystkich gości oraz Sekretarz Gminy Rakszawa 
Bożena Więcław Babiarz i Burmistrz Miasta i Gminy Sokołów 
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Młp. Andrzej Ożoga. Jeden ze współorganizatorów rajdu Mał-
gorzata Wisz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w Czarnej przedstawiła uczestnikom zasady bezpieczeń-
stwa, planowaną trasę oraz poprosiła o współpracę z policją       
i strażakami eskortującymi peleton. W rajdzie udział wzięła 
spora grupa uczestników  z Gminy Czarna i Sokołowa. Raksza-
wę reprezentowała dziecięca grupa rowerowa z Węglisk z opie-
kunem Janem Urbanem oraz Dyrektorzy: ZEASiP Jadwiga 
Wiśniowska i GOKiC Agnieszka Rzepka. Po tym krótkim 
wstępie mogliśmy wyruszyć już na zwiedzanie zagrody garn-
carskiej i próbowanie lokalnych przysmaków. Następnym eta-
pem naszej rowerowej podróży był przystanek w Trzebosi przy 
Kopcu Niepodległości. Kopiec ten, został usypany przez miesz-
kańców Trzebosi w 1931r. w celu uczczenia pamięci wszyst-
kich, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Zwiedziliśmy również Kościół Parafialny. Parafia Trze-
boś powstała 02.10.1795 r. z fundacji Benedykta i Marianny 
Grabińskich, właścicieli Sokołowszczyzny. Pierwszy drewnia-
ny kościół został przeniesiony z Sokołowa do Trzebosi, p.w. 

Św. Michała i Aniołów Stróżów. Obecny kościół, murowany, p.w. 
Bożej Opatrzności został wystawiony w latach 1884-1887, poświęco-
ny w 1887 r. a w 1902 r. konsekrowany przez bp Karola Fischera, 
sufragana przemyskiego. Oczywiście nie obyło się bez  poczęstunku, 
który przygotowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Trzebosi. Kolej-
nym etapem była Izba Pamięci Narodowej w Węgliskach. Historię 
tajnego nauczania przekazała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wę-
gliskach Grażyna Urban. Zakończenie rajdu miało miejsce w Osadzie 
Rakszawa. Tu uczestników rajdu (około 100 osób) przywitała Wójt 
Gminy Rakszawa Maria Kula, która pogratulowała dobrej kondycji. 
Zachęciła również do zwiedzenia Osady, której historię przedstawiła 
Agnieszka Rzepka oraz na ciepły posiłek upichcony przez sołtysa 
Mieczysława Piwińskiego.  
W Osadzie można było zapoznać się z pracą: tkacza, kowala, kaletni-
ka, papiernika oraz pisarza.  Trzeba przyznać, że oprócz wartości 
rekreacyjnych i poznawczych,  rajd był dobrą formą promocji naszej 
miejscowości. 
 

 

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

W  ramach podsumowania projektu 
„Rakszawa to tu przystanek na turystycz-
nym szlaku” w dniu 26 kwietnia br. odbyła 
się konferencja, podczas której została za-

prezentowana strategia rozwoju Ekomuzeum „Siedem 
Przysiółków” w Rakszawie. Szanse i bariery.  
 
 

W stęp do panelu dyskusyjnego stanowił reportaż 
o projektowanych Ekomuzeach w Rakszawie  
i Frysztaku, który ukazał się w TV Rzeszów   
w grudniu 2010r. oraz prezentacja multime-

dialna pt. „Ekomuzeum Siedem Przysiółków w Rakszawie” 
przygotowana przez Przemysława Ołdakowskiego członka Fun-
dacji Bieszczadzkiej. Konferencję prowadził Jacek Szarek z TV 
Rzeszów a jego rozmówcami byli: Kazimierz Gołojuch – Poseł 
na Sejm RP, Maria Kula – Wójt Gminy Rakszawa, Marzena 
Janas Piwińska – Przewodnicząca Rady Gminy w Rakszawie, 
Joanna Tokarz – Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżo-
wego „Rakowisko” w Rakszawie, Wiesław Korta – Dyrektor 
ds. technologii i rozwoju Browar Van Pur S.A. w Rakszawie, 
Stanisław Chmura – Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny 
w Leżajsku, Bogusław Pyzocha – Fundacja Bieszczadzka          
i Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie – pomysło-
dawca projektu. „Poseł – Kazimierz Gołojuch - jako patron 
honorowy konferencji a zarazem jeden z prelegentów mówił     
o ważności takich projektów dla kultywowania tradycji regio-
nalnych oraz promowania gminy i powiatu. Powstawanie takich 
miejsc jak m.in. Osada w Rakszawie, to nie tylko szansa na 
rozwój turystyki, ale także ważny element edukacji historycznej 

i kulturowej dla młodych pokoleń. W takich miejscach można spo-
tkać się „na żywo” z historią naszego regionu. Poseł wyraził nadzie-
ję, że już wkrótce Ekomuzeum Siedem Przysiółków w Rakszawie 
stanie się jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych i przyciągnie 
turystów z całej Polski, zainteresowanych historią naszych ziem.” 
Podobne zdanie wyrazili przedstawiciele z Fundacji Bieszczadzkiej, 
Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Szkolnego Młodzieżowego 
Schroniska „Rakowisko”. Władze Rakszawy również przychylnie 
zaopiniowały pomysł, dlatego mamy nadzieję, że wkrótce doczeka-
my się kolejnych działań zmierzających do powstania na terenie na-
szej Gminy Ekomuzeum. 
 
 

Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury   
i Czytelnictwa w Rakszawie 
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W  dniu 18.04.2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury    
i Czytelnictwa w Rakszawie odbyło się rozstrzy-
gnięcie IX edycji gminnego konkursu wielkanoc-
nego pt. „Palmy, Pisanki, Stroiki”. Na konkurs 

wpłynęło 95 prac. Prace dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gmi-
ny Rakszawa oceniło jury w składzie: przewodnicząca Janina Pu-
chalik, Aleksandra Tymińska, Bernadetta Skoczylas. Nagrody przy-
znano w następujących kategoriach: 
- „Palma Wielkanocna” 
 I miejsce: uczniowie kl. IId Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 
II miejsce: uczniowie kl. I Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 
III miejsce: p. Irena Wilczek 
Wyróżnienia: Lucyna Markowicz (KGW w Rakszawie), Klaudia 
Urban (kl.IV SP w Wydrzu), Magdalena Frączek (kl. II SP nr 2      
w Rakszawie), Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum w Ra-
kszawie.  
-„Pisanka Wielkanocna” 
I miejsce: Gabriela Nawój (kl. I Publicznego Gimnazjum w Raksza-
wie) 
II miejsce: Daria Świąder (SP nr 1) 
III miejsce: Agnieszka Czado (Publiczne Gimnazjum w Rakszawie) 
Wyróżnienia: 
Wojciech Walewander (kl. IId Publiczne Gimnazjum w Raksza-
wie), Adrianna Kus (Publiczne Gimnazjum w Rakszawie), Justyna 
Walewander (kl. IId Publiczne gimnazjum w Rakszawie), Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Rakszawie, KGW w Rakszawie Środ-
kowej, Mateusz Żelazny (SP nr 3 w Rakszawie), Łukasz Kuduk (SP 
nr 3 w Rakszawie), Iwona Stopyra (SP nr 3 w Rakszawie), Weroni-
ka Tryniecka (SP nr 3 w Rakszawie). 
- „Stroik Wielkanocny” 
I miejsce: Natalia Chmiel (SP nr 1 w Rakszawie) 
II miejsce: Konrad Nawój ( SP w Wydrzu) 
III miejsce: Kacper Noga (kl. 0 w Węgliskach) 
Wyróżnienia: Katarzyna Dołęga (kl.I SP nr 2 w Rakszawie), Jacek 
Sroczyk (kl.II SP nr 2 w Rakszawie), Kacper Sowa ( kl.I SP w Wę-
gliskach), Warsztaty Plastyczne Rodziców Szkoły Podstawowej      
w Wydrzu. 

AKTALNOŚCI GMINNE 
Jury było pod wrażeniem ilości, oryginalności i estetyki prac.    
Zapraszamy do kolejnej, już X edycji konkursu wielkanocnego           
w przyszłym roku. Mamy nadzieje na jeszcze liczniejszy udział. 
                                                               Opr. Bernadeta Skoczylas 

                       

O rganizacja warsztatów florystycznych w GOKiC    
w Rakszawie stała się już tradycją. W dniach 12-
13.04.2011r. odbyły się dwudniowe warsztaty flory-
styczne, w tym roku pod hasłem „Wiosenne inspira-

cje”. Zajęcia prowadziła p. Agata Jurek-Kraska z Sokołowa, 
uznana florystyka, mająca na swoim koncie wiele osiągnięć          
i nagród w dziedzinie florystyki. Uczestniczki kursu miały moż-
liwość wykonania z zasuszonych roślin i kwiatów kompozycji     
z wiankiem, palm wielkanocnych i dekoracji kwiatowych na 
groby. Kolejny raz warsztaty florystyczne odzwierciedliły 
ogromne zainteresowanie tego typu zajęciami. 

Opr. Ewelina Mierzwa 

 

 

W  zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kul-
tury i Czytelnictwa w Rakszawie konkursie 
plastycznym pt. „Wielcy Polacy – Jan Brze-
chwa” udział wzięło 15 uczniów ze Szkoły Pod-

stawowej Nr 3 w Rakszawie i Szkoły Podstawowej w Węgli-
skach. 
Celem konkursu było przybliżenie uczestnikom konkursu syl-
wetki wybitnego polskiego poety Jana Brzechwy, zachęcenie do 
czytania utworów poety, rozwijanie wyobraźni i aktywności pla-
stycznej oraz stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości pre-
zentacji własnych dokonań twórczych. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów Szkół Podstawowych      
z klas I – VI. 
 Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie pracy plastycz-
nej do wybranego utworu Jana Brzechwy lub portretu poety. 
W dniu 11.05.2011r. Komisja Konkursowa w składzie: Bernade-
ta Skoczylas, Aleksandra Tymińska, Krystyna Buszta dokonała 
oceny prac plastycznych przyznając nagrody i wyróżnienia         
w dwóch kategoriach wiekowych: 
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AKTALNOŚCI GMINNE 
KATEGORIA I – KLASY I – III 
I   Miejsce – Gabriela Piwińska uczennica kl. I SP Nr 3 w Raksza-
wie 
II  Miejsce – Oliwia Wojdyła uczennica kl.I SP Nr 3 w Rakszawie 
III Miejsce – Weronika Tryniecka uczennica kl. I SP Nr 3 w Rak-
szawie 
KATEGORIA II – KLASY IV – VI 
I   Miejsce – Konrad Sobuś uczeń kl. IV SP Nr 3 w Rakszawie 
II  Miejsce – Ewa Dec uczennica kl. IV SP Nr 3 w Rakszawie 
III Miejsce – Arkadiusz Tabaka uczeń kl. IV SP Nr 3 w Rakszawie 
Wyróżnienie: Aleksandra Chajec uczennica kl. IV SP Nr 3 w Rak-
szawie 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, pozo-
stali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.                                                       

 

Opr. Krystyna Buszta - bibliotekarz GOKiC 
 

 

W  Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Ra-
kszawie w dniu 27 kwietnia br. odbyło się podsu-
mowanie konkursu fotograficznego pt. 
„Osobliwości Rakszawy”. Przybyłych gości przy-

witał przewodniczący jury konkursowego Edward Soński – instruk-
tor fotografii z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, zdobywca 
wielu nagród w prestiżowych konkursach fotograficznych oraz 
Agnieszka Rzepka – Dyrektor GOKiC w Rakszawie. Prace konkur-
sowe oceniał również Adam Kuźniar – fotograf w Firmie Fotogra-
ficznej Fotos w Łańcucie.  
I miejsce jury postanowiło przyznać Grzegorzowi Górecznemu,  
II miejsce Kamilowi Gwizdakowi i III miejsce przypadło            
w udziale dla Jana Jabłońskiego. Ponadto jury wyróżniło prace 
Bogumiły Babiarz. Po omówieniu prac zaprezentowanych na wy-
stawie uczestnicy udali się na prezentację multimedialną nt. foto-
grafii przygotowaną przez Edwarda Sońskiego. Każde zdjęcie wy-
woływało zachwyt wśród zgromadzonych i pytania do autora. 

 
Opr. Agnieszka Rzepka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

i Czytelnictwa w Rakszawie 
 

 

N iezmiernie cieszy nas fakt, że Osada Rakszawa jest 
coraz bardziej znana wśród mieszkańców Gminy Rak-
szawa (dziękujemy za eksponaty przynoszone do Osa-
dy) a przede wszystkim rozpoznawalna w wojewódz-

twie podkarpackim. Świadczą o tym wizyty różnych grup zorgani-
zowanych i osób indywidualnych, które przybywają do Osady na 
warsztaty. Ostatnio gościliśmy grupy zorganizowane z Łańcuta, 
Rzeszowa, Mielca, Ukrainy i Węgier. Ponadto w zajęciach warszta-
towych udział wzięli lokalni liderzy z okolic Jeleniej Góry, Kielc      
i Stalowej Woli w ramach programu „Liderzy PAFW”  Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz przedstawiciele władz          
i lokalna społeczność z Narola i Lubaczowa. Powoli małymi kroka-
mi staramy się rozwijać turystykę w naszej miejscowości. Dzięki 
temu nie tylko GOKiC miałby z tego tytułu korzyści ale i usługi, 

rzemieślnicy, gospodynie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Rakowisko” no i oczywiście Gmina dobrą promocję. Dlatego 
życzmy sobie abyśmy wzajemnie sobie pomagali i reklamowali 
swoje usługi.  

 

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

 
 

T radycyjnie w czerwcu w „Osadzie Rakszawa” odbyło 
się zakończenie roku artystycznego 2010/2011 zorga-
nizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytel-
nictwa w Rakszawie. Impreza rozpoczęła się od prze-

marszu wszystkich uczestników tj. członków zespołów i sekcji 
działających w GOKiC spod budynku domu kultury do „Osady 
Rakszawa”. Wszystkich uczestników powitała Dyrektor GOKiC, 
p. Agnieszka Rzepka, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów    
i nagród dla najzdolniejszych dzieci. Pozostali otrzymali słodki 
poczęstunek i upominki. Pani Dyrektor złożyła wszystkim po-
dziękowania za całoroczną pracę życząc wszystkim dalszych 
sukcesów oraz mnóstwa osiągnięć na polu artystycznym. Z po-
wodu nagłego załamania się pogody dzieci i młodzież nie wzięła 
udziału w zaplanowanych grach i zabawach.   

Opr. Ewelina Mierzwa 
  

 
 
 

G minny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Raksza-
wie planuje wydanie albumu poświęconego 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 do 20 lipca 2011r., tel. 17 226 12 89. 

 
 

czerwiec-sierpień 2011r. – remont GOKiC – działalność zawie-
szona 
4 września 2011r. – Piknik Historyczny w Osadzie Rakszawa 
wrzesień 2011r. - zapisy dzieci, młodzieży i dorosłych do kół 
zainteresowań i zespołów: tanecznych, muzycznych  

Opr. Agnieszka Rzepka 
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AKTUALNOŚCI SPORTOWE 

F inałowym turniejem o mistrzostwo III ligi rozegranym w hali 
sportowej przy ZSTG w dniach 25-27.02.2011 zakończył się 
sezon dla zawodników grających w barwach TKF w Raksza-
wie. Przywilej gospodarza i organizatora turnieju przypada 

dla drużyny, która w rundzie zasadniczej (po dwóch kolejkach mecz-
rewanż) zajmie pierwsze miejsce. Naszym siatkarzom ta sztuka się uda-
ła i po zdobyciu 31 punktów byliśmy na pierwszym miejscu. W turnieju 
finałowym niestety ulegliśmy drużynie AKS Resovia (1miejsce) oraz 
AZS Uniwersytet Rzeszowski (2miejsce) zajmując ostatecznie 3miej-
sce. Mimo, że jest to dobry wynik i duże osiągnięcie pewien niedosyt 
zostaję ponieważ w założeniach chcieliśmy zająć jedno z dwóch pierw-
szych miejsc bo tylko one dawały prawo do rozgrywek o awans do        
II ligi. Należy jednak pamiętać o tym, że poziom siatkówki cały czas 
rośnie w ubiegłym sezonie byliśmy na  5 miejscu. Ważną informacją 
jest też istnienie IV ligi, która w tym sezonie liczyła aż 17 drużyn. 
 
 

N a możliwość popularyzowania piłki sitkowej przez TKF na 
terenie naszej gminy składa się bardzo wiele czynników o 
których należy głośno mówić. Słowa podziękowania kieru-
ję do Pani Wójt Mari Kula oraz Rady Gminy, budżet TKF 

głównie opiera się na dotacji UG w Rakszawie. Rozgrywki III ligi mo-
gły dojść do skutku dzięki wsparciu: firmy ITS i tutaj duże ukłony dla 
Pana Andrzeja Kucy, bardzo ważnym darczyńcą jest Pan Witold Nawoj-
ski zapewniając nam nieodpłatnie transport na wszystkie mecze wyjaz-

dowe, dziękuję również Panu Jackowi Królowi dyrektorowi 
ZSTG dzięki jego uprzejmości mogliśmy trenować i rozgry-
wać spotkania w hali ZSTG. Wielki szacunek dla kibiców 
którzy po raz kolejny udowodnili, że rakszawscy kibice są 
najlepsi. Popularność piłki siatkowej w Rakszawie jest coraz 
większa a proponowane przez TKF zajęcia z zakresu piłki 
sitkowej obejmują wszystkie grupy wiekowe. 
 
 

W  ubiegłym roku kurs instruktora piłki siat-
kowej ukończyło dwie osoby (nauczyciele 
WF w szkołach podstawowych- Wiesław 
Wawrzaszek oraz Robert Babiarz) nato-

miast w tym roku kurs ukończyło kolejne trzy osoby:       
Jacek Król, Marek Piechuta i Eugieniusz Bocho.   
 
 

J uż teraz zapraszam sympatyków siatkówki do kibico-
wania w przyszłym sezonie rozgrywkowym wszyst-
kim drużynom grającym w barwach TKF w Raksza-
wie.   

 

 Opr. Paweł Przybyło 

AKTALNOŚCI GMINNE 
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G mina Rakszawa otrzymała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej na realizację projektu 
edukacyjnego „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Gminie Rakszawa”, w ra-

mach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”,      
w ramach Działania 9.1. Priorytetu IX , Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Cel główny: wyrównywanie szans edukacyjnych po-
przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 
I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonu-
jących w Gminie Rakszawa 
 

W  ramach działań zaplanowanych          
w projekcie przeprowadzone zostały 
dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 
uczniów klas I-III wszystkich gmin-

nych szkół podstawowych. Ponadto w ramach realizacji 
projektu zakupiono pomoce dydaktyczne przeznaczone 
do realizacji zajęć, a także sprzęt komputerowy. 
Wysokość dofinansowania pozyskana przez Gminę 
Rakszawa to kwota 156 717,30 zł co stanowi 100% 
kosztów związanych z realizacją projektu.  
Wkład własny gminy 0 zł, obsługa projektu przez pra-
cowników UG –nieodpłatnie. 
 

 AKTUALNOŚCI GMINNE 

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie realizo-
wano zajęcia: logopedyczne - 60h, z gimnastyki korekcyjnej -40h, rozwijają-
ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie przyrod-
niczej-30h, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych   
w dziedzinie matematycznej-30h.  
W Szkole Podstawowe Nr 2 w Rakszawie zrealizowano zajęcia:  z gimna-
styki korekcyjnej -30h, rozwijając zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej-30h.  
W Szkole Podstawowe Nr 3 w Rakszawie zrealizowano zajęcia: dla dzieci 
ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h,  dla dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umiejętności matematycz+nych-30h. 
W Szkole Podstawowej w Węgliskach zrealizowano zajęcia: dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h, rozwijające zaintereso-
wania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyczno-
przyrodniczej-30h.  
W Szkole Podstawowej w Wydrzu zrealizowano zajęcia:  dla dzieci ze spe-
cyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu-30h,  dla dzieci z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h,  z gimnastyki korekcyjnej 
-30h, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dzie-
dzinie jęz. angielskiego-30h. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Fot; Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dzie-
dzinie matematyczno-przyrodniczej w Węgliskach 
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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. 8  Urzędu Gminy w Rakszawie, Tel;0-17-226-12-81 wew. 46,  
e-mail; promocja@rakszawa.pl 

AKTALNOŚCI GMINNE 

S kładamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbiera-
nia plastikowych nakrętek w celu sfinansowania zakupu wózka inwalidzkiego dla naszego 
syna Mikołaja. Państwa dobre serce i chęci pozwoliły z tak drobnych i wydawałoby się          
i niepotrzebnych rzeczy uczynić tak ważny dla niepełnosprawnego człowieka dar. Serdecznie 
dziękujemy i namawiamy do dalszego uczestnictwa w tym szczytnym przedsięwzięciu.  

Rodzice Mikołaja 

„...Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie  
zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną chwilą szczęścia rozpromieniłeś smutne,  

szare życie; spełniłeś zadanie Anioła na ziemi..." 

W  dniu 10 czerwca 2011 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Raksza-
wie odbył się pokaz umiejętności dzieci z klasy 1 b przygotowany 
przez panią Jolantę Kuszaj. Pokaz ten kończył III etap projektu edu-
kacyjnego, „Pierwsze uczniowskie doświadczenie droga do wie-

dzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. W pokazie uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice uczniów, na-
uczyciele uczniowie klas 1-3. Na prezentację efektów pracy dzieci składał się mon-
taż słowno – muzyczny pt.: „Podróż przez cztery pory roku”. Uczniowie zaprezento-
wali w nim wiersze, piosenki i inscenizacje. Na podkreślenie zasługują stroje i re-
kwizyty używane w trakcie przedstawienia oraz ciekawa scenografia. W programie 
wykorzystano środki dydaktyczne pozyskane w ramach projektu. Podczas prezenta-
cji u dzieci widoczny był rozwój różnych profili inteligencji, wszyscy uczniowie 
otrzymali na pamiątkę pacynki myszki i dyplomy. 

Opr. Jolanta Kuszaj     
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P olak, Węgier – dwa bratanki. Pewnie większość z nas 
słyszało kiedyś przysłowie. Czy jest ono słuszne? Mie-
liśmy okazję przekonać się o tym na własnej skórze. 
Od 27 do 30 marca bieżącego roku przyjmowaliśmy  w 

Rakszawie gości z Węgier. Byli to nauczyciele i uczniowie           
z Veres Peter Gymnazium  - szkoły, z którą prowadzimy między-
narodową współpracę. Nasi węgierscy koledzy i koleżanki na czas 
wizyty w Polsce, zamieszkali w naszych domach. Celem wymiany 
było zatarcie  granicy językowej oraz bliższe poznanie. Podczas 
pobytu Węgrów w Rakszawie zaznajomiliśmy ich z polską kuch-
nią oraz kulturą. Potrawy zszokowały kolegów do tego stopnia, że 
robili im zdjęcia! Nasi goście brali też chętnie udział w warszta-
tach wielkanocnych. W ciągu  trzech dni odwiedziliśmy również 
Zamek w Łańcucie i rzeszowskie podziemia.  

W  dniu 19 maja br. Pani Dyrektor odebrała długo 
przez nas oczekiwane zaproszenie od vice dyrek-
tor Veres Peter Gymnazium. Zaczęły się przygo-
towania: spotkania organizacyjne, wybór prezen-

tów. Dnia 26 maja o godz.10 wyjechaliśmy spod szkoły. Podróż 
minęła nam w miarę szybko, bez żadnych problemów. Nasi przy-

jaciele z Węgier miło nas przywitali. Następnego dnia zebraliśmy 
się w szkole. Zostaliśmy podzieleni na grupy, każdy z nas miał 
wykonać zadania, których celem było poznanie Balmazujvaros. 
Później udaliśmy się do Debreczyna, gdzie zwiedziliśmy kościół    
i uniwersytet. Tego samego dnia wieczorem odbyła się oficjalna 
kolacja, na której zostały rozdane dyplomy z porannego konkursu. 
Mogliśmy  wtedy spróbować tradycyjnych węgierskich potraw.   
W sobotę rano już czekał na nas autobus do Hortobagy, gdzie 
znajduje się Park Narodowy, który mogliśmy zobaczyć. Wieczo-
rem udaliśmy się na basen, gdzie odbyły się zawody pływackie.   
W niedzielę wraz z rodzinami naszych przyjaciół wybraliśmy się 
do kanału na piknik. Czas wolny spędziliśmy grając w piłkę, spa-
cerując i rozmawiając. Udzieliliśmy także wywiadu tamtejszej 
telewizji. Całe to zdarzenie można zobaczyć na stronie interneto-
wej: www.balmaztv.hu/2011-06-03/2  
Wyjazd do Węgier był dla nas ciekawym doświadczeniem… 
Zapewne każdy z nas będzie mile wspominał chwile spędzone 
w Balmazujvaros. Mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie 
spotkanie.  

Opr. A. Czado, D. Kukla, J. Walawender, M. Czado 
 opiekun: A. Fus  
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