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W  dniu 30 grudnia o godz. 16.00 w sali obrad 
Urzędu Gminy w Rakszawie odbyło się tra-

dycyjnie Uroczyste Spotkanie Opłatkowe.  

 

 

 

P rzy wigilijnym stole zasiedli mię-

dzy innymi; wójt, księŜa, radni, 

sołtysi, działacze organizacji społecznych, 

dyrektorzy  i kierownicy gminnych jedno-

stek organizacyjnych, działacze klubów 

sportowych, przedstawiciele zakładów pracy 

z terenu gminy. Uczestniczyło prawie 60 

osób. Byli wśród nich m. in. Poseł na Sejm 

RP Kazimierz Gołojuch, ksiądz proboszcz    

z Rakszawy Górnej Kazimierz Kopeć, 

ksiądz proboszcz Marek Rybka  i radny po-

wiatu Tadeusz Świątoniowski.  

 
 

W szystkich przybyłych po-

witał serdecznie Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Panek i Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula.  

Proboszcz Parafii pw. NMP Matki Kościoła  

w Rakszawie Górnej Ks. Kazimierz Kopeć odczytał fragment   

z Pisma Św. z Ewangelii wg św. Łukasza i złoŜył Ŝyczenia 

wszystkim zebranym. Do Ŝyczeń przyłączył się ksiądz proboszcz 

Marek Rybka i pobłogosławił opłatek wigilijny. 

U roczystość uświetnił występ 

artystyczny dzieci ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Stefana 

Mierzwy w Rakszawie przygo-

towany przez panią Małgorzatę Rybińską, 

Małgorzatę KoŜuszek i Małgorzatę Pudło.   

Bogaty repertuar teatralny i wysoki poziom 

wokalno-muzyczny spotkał się z ogromnym 

uznaniem Organizatorów i zaproszonych Go-

ści. Dzieci zostały nagrodzone wielkimi bra-

wami, a św. Mikołaj nie zapomniał obdaro-

wać najmłodszych uczestników prezentami. 

 

N a zakończenie uroczystości ze-

brani podzielili się opłatkiem      

i złoŜyli sobie świąteczne Ŝy-

czenia. Spotkanie upłynęło        

w miłej, świątecznej atmosferze, rozmowach i wspólnym 

śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie radnego Francisz-

ka Pliś. 

P rzewodniczący Rady Gminy i Pani Wójt  

Maria Kula podzi ękowali KsięŜom Probosz-

czom i wszystkim zaproszonym Gościom za 
uczestnictwo w Uroczystym Spotkaniu 

Opłatkowym. 

 

opr. Maria Nycz 

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
    

        

  Fot; Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie 

Fot; Uroczyste Spotkanie Opłatkowe w Urzędzie Gminy w Rakszawie 
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O sobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyj-

nego  jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty 

(mogą to być równieŜ alimenty na podstawie ugody zawartej 

przed sądem), jeŜeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez 

nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukoń-

czenia 25 lat pod warunkiem, Ŝe uczy się w ono szkole lub szko-

le wyŜszej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stop-

niu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych 

alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziec-

ka. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma 

zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica 

samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje teŜ na dzieci 

wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek mał-

Ŝeński, Ŝyje w nieformalnym związku lub mąŜ/Ŝona nie płaci 

zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowią-

zany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc 

jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina 

ma prawo do świadczenia z FA. 

E gzekucja jest bezskuteczna, jeŜeli w okresie dwóch mie-

sięcy przed złoŜeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie 

wyegzekwował pełnej naleŜności z tytułu zaległych i bieŜących 

zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwier-

dza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. MoŜna je 

od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie 

przez organ właściwy wierzyciela tj. Ośrodek Pomocy Społecz-

nej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA. 
 

D ochód uprawniający do świadczeń. Prawo do świadcze-

nia z FA przysługuje, jeŜeli przeciętny miesięczny dochód netto 

na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczenio-

wy nie przekracza 725 zł.  

Na dochód ten składają się: 

• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych 

na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleŜny po-

datek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

• deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegają-

cej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne,  

• inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadcze-

niach rodzinnych (Np. wszelkie stypendia otrzymywane przez 

uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci, dochody z go-

spodarstwa rolnego ).  

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód    

z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przelicze-

niowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeŜeli zmiana po-

wierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, 

nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca na-

stępnego. 

W ysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieŜąco zasądzonych 

alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niŜ po 500 zł na kaŜde     

z uprawnionych do alimentów dzieci. 

O kres otrzymywania świadczeń, kiedy złoŜyć wniosek 
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowy, 

trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następne-

go roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać 

juŜ od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świad-

czenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

złoŜy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 

października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadcze-

nia na nowy okres świadczeniowy złoŜy wniosek wraz z doku-

mentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 

dnia 30 listopada.  

G dzie złoŜyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego? 
 

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA, w odróŜnieniu od wniosku 

o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, naleŜy złoŜyć nie u komorni-

ka prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio     

w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku 

pomocy społecznej, jeŜeli w danej gminie ośrodek ten realizuje 

świadczenia z FA. Formularze wniosków udostępnia odpowied-

nio: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
opr. Marzena  Świątoniowska           

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W RAKSZA WIE 

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA  
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  
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Uchwała  Nr XXI/131/08  
Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 3 grudnia 2008r. 
 

 

w sprawie obniŜenia ceny skupu  1 q Ŝyta  
słuŜącej do obliczenia podatku rolnego 

 w 2009 roku. 
 

ObniŜa się średnią cenę Ŝyta ustaloną Komunikatem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  17 października 2008r. 

w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres trzech pierwszych 

kwartałów 2008 roku  (M.P. Nr 81, poz.717) z kwoty 55,80 zł za 

1q  do kwoty  50,00 zł za 1 q, mającą zastosowanie przy oblicza-

niu podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Rakszawa. 

 
 

Uchwała Nr XXI/132/08 
Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 3 grudnia 2008r. 
 

w sprawie określenia wysokości  
stawek podatku od nieruchomości 

 
 

Ustala się na terenie Gminy Rakszawa roczne stawki podatku od 

nieruchomości w następującej wysokości: 

1. Od gruntów :    

⇒ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  

       i budynków  0,70 zł od  1 m2  powierzchni 

⇒ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych  3,90 zł od 1 ha powierzchni 

⇒ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-

towej działalności poŜytku publicznego przez organizacje 

poŜytku publicznego 0,30 zł  od 1 m2 powierzchni 

2. Od budynków lub ich części : 

⇒ mieszkalnych   0,55 zł od  1 m2 powierzchni uŜytkowej 

⇒ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej 19,30 zł od 1 m2 po-

wierzchni uŜytkowej 

⇒ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,24 zł  od 

1 m2 powierzchni uŜytkowej 

⇒ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-

sie udzielania świadczeń zdrowotnych   4,01 zł od 1 m2
 po-

wierzchni uŜytkowej 

⇒ pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności poŜytku publicznego przez organi-

zacje poŜytku publicznego 4,00 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej  

3. Od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 

ust.1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

 
Uchwała Nr XXII/138/08 

Rady Gminy w Rakszawie 
z dnia 19 grudnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. 

 

Rada Gminy w Rakszawie dostrzegając  zagroŜenie funkcjono-

wania społeczności lokalnej wynikające z uŜywania narkoty-

ków oraz środków psychoaktywnych przyjmuje niniejszy pro-

gram jako wytyczne wiąŜące władze Gminy i jednostki organi-

zacyjne Gminy do podejmowania i prowadzenia działań zwią-

zanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzaleŜ-

nień, poprawę stanu zdrowia, bezpieczeństwa i kultury Ŝycia 

mieszkańców Gminy Rakszawa. 

Rada Gminy w Rakszawie świadoma zagroŜeń wynikających    

z uŜywania narkotyków przyjmuje następujące cele Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii: 

 
Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania  

Narkomanii: 
⇒ rozpoznawanie problemów narkomanii na terenie Gminy, 

⇒ zmniejszenie rozmiarów problemów narkomanii, szczegól-

nie wśród dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

⇒ zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych 

z narkotykami na terenie Gminy, 

⇒ promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 

⇒ prowadzenie programów profilaktycznych. 

 

Realizacja przez gminę zadań wynikających 
z w/w ustawy odbywać się będzie  

poprzez: 
 

⇒ zwiększanie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na te-

mat    problemów związanych z uŜywaniem narkotyków  

      i moŜliwości zapobiegania zjawisku, 

⇒ prowadzenie działalności informacyjnej w szczególności  

      w szkołach poprzez zakup broszur i ulotek o tematyce pro-

filaktyki narkomanii, 

⇒ zapewnienie dzieciom i młodzieŜy dostępu do programów 

edukacyjnych i profilaktycznych, 

Z OBRAD RADY GMINY RAKSZAWA 
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⇒  udzielanie osobom i rodzinom w których występują proble-

my narkotyczne  pomocy psychoterapeutycznej przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w prowa-

dzonym Punkcie Konsultacyjnym, 

⇒ realizacja programów profilaktycznych w placówkach 

oświatowych, 
 

Gminny Program Narkomanii realizować będą członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

placówki oświatowo – wychowawcze, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej przy współpracy z placówką słuŜby zdrowia Policją. 
 

 

 

Uchwała Nr XXIII/142/08 
Rady Gminy w Rakszawie  
z dnia 30 grudnia 2008r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa 
pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego 

 
Udziela się Powiatowi Łańcuckiemu pomocy finansowej w 2009 

roku w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) na modernizację dróg powiatowych Nr 1510 R 

Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka i Nr 15 11 R Rakszawa 

– Brzóza Stadnicka. 

Szczegółowe zasady, terminy przekazania i rozliczenia pomocy 

finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Rakszawa 

 a Powiatem Łańcuckim. 

 

 

Uchwała Nr XXIV/146/09  
Rady Gminy w Rakszawie 
z dnia 16 lutego 2009 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowaw-

cze. 

 
W uchwale Nr XXIII/107/04 Rady Gminy – Rakszawa z dnia 29 

października 2004r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wycho-

wawcze zmienionej uchwałą Nr XXVIII/120/05 z dnia 17 stycz-

nia 2005r. w § 2 dodaje się ust. 4 o treści: 

 

 

Z OBRAD RADY GMINY RAKSZAWA 

 „4. Pracownik zachowuje prawo do nagrody w okresie wykony-

wania pracy, a takŜe: w okresach nie świadczenia pracy, za które 

przysługuje wynagrodzenie oraz w okresach pobierania zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego”. 

 

 
 

Uchwała Nr XXIV/149/09 
Rady Gminy w Rakszawie 
z dnia 16 lutego 2009 roku 

 
w sprawie wystąpienia Gminy Rakszawa 

 ze Związku Komunalnego WISŁOK 
 

Gmina Rakszawa nie leŜy bezpośrednio w zasięgu zlewni rzeki 

„WISŁOK”, posiada zorganizowany system gospodarki odpada-

mi na bazie Zakładu Usług Komunalnych „ENERGOKOM” sp. 

z o.o. w Rakszawie, posiada równieŜ zorganizowany system od-

bioru, przesyłu ścieków na oczyszczalnię w Woli Dalszej. Pro-

wadzona jest równieŜ edukacja ekologiczna na terenie szkół, 

środowiska w ramach środków własnych z budŜetu Gminy oraz 

w porozumieniu ze stowarzyszeniem w ramach środków unij-

nych. Dotychczasowe działania związku nie przyniosły namacal-

nych efektów realizacji proekologicznych, które pozwoliłyby na 

znaczną poprawę celów statutowych związku w zakresie ochrony 

środowiska. 

 
opr. Jan Panek 
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RADA GMINY RAKSZAWA 

 

W 2008 roku odbyło się 11 Sesji Rady Gminy, w tym jedna Sesja 

Uroczysta z okazji obchodów Dnia Patrona Gminy św. Rafała 

Kalinowskiego. Rada Gminy podjęła 70 uchwał. Komisje Stałe 

Rady Gminy obradowały 37 razy: Komisja Rewizyjna-19 posie-

dzeń, Komisja Społeczna– 12 posiedzeń i Komisja Gospodarcza- 

6 posiedzeń. 

Opr. Teresa Nowicka 
 

 

REFERAT INWESTYCJI 
 

Wykaz zrealizowanych zadań w 2008 r. na terenie Gminy Ra-

kszawa.  
 

I. Remont dróg gminnych i gospodarczych na terenie Gminy 
Rakszawa 
1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 109952 R Rakszawa 

Bieleckówka – Rakszawa Kąty na odcinku km 1+600 – 3+200 – 

wartość wykonanych robót: 388 389,44 zł 
2. Remont nawierzchni drogi gospodarczej nr ewid 2546/3  

i 2546/6 (obok SP-2) na odcinku km 0+000 – 0+418 – wartość 

wykonanych robót: 67 304,31 zł 
3. Remont nawierzchni drogi gospodarczej nr ewid 5892 (obok 

kościoła) na odcinku km 0+000 – 0+320 – wartość wykonanych 

robót: 57 517,81zł 
4.Remont nawierzchni drogi gospodarczej nr ewid 6386/1 (tzw. 

Grobla) na odcinku km 0+000 – 0+630 - wartość wykonanych 

robót: 122 986,22 zł 
5.Remont nawierzchni drogi gospodarczej nr ewid 1825 (obok P. 

Fusa) na odcinku km 0+460 – 1+160 – wartość wykonanych ro-

bót: 110 128,42 zł 
6.Remont nawierzchni placu manewrowego w miejscowości Wy-

drze – wartość wykonanych robót:10 620,95 zł 
7.Wykonanie parkingu przy kościele w Rakszawie – wartość wy-

konanych robót: 19 567,58 zł 
8.Wykonanie przebudowy drogi rolniczej Wydrze-Wydrze Kor-

manice o nr Ew. 28 w km 0+000 – 1 + 135 w miejscowości Wy-

drze– wartość wykonanych robót: 83 233, 52 zł 

II. Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rakszawa 
Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1368 R Trzeboś-

Rakszawa-Basakówka  polegającej na budowie chodnika o łącznej 

długości 1 km 383 m i wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-

asfaltowej o długości 655 m. Wartość inwestycji wyniosła          

856 012,26 zł. Ze środków Gminy wydatkowano na ten cel       

565 000 zł. 

III. Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Rak-

szawie – wartość wykonanych robót: 323 839,05 zł 

IV. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w bu-
dynkach 
1. Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie 

– wartość wykonanych robót: 66 424, 55 zł 
2. Szkoła Podstawowa w Wydrzu – wartość wykonanych robót: 

74 442,80 zł 
3. Ośrodek Zdrowia w Rakszawie- wartość wykonanych robót:  

71 862,53 zł 

V. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiato-

wych i gminnych na terenie Gminy Rakszawa- wartość wyko-

nanych robót 162 991,39 zł 

VI. Remonty szkół i przedszkola 

⇒  Wykonano remont dachu na budynkach Szkoły Podstawowej 

w Wydrzu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie, Szkoły 

Podstawowej w Węgliskch. Wartość wykonanych robót  

34 443,97 zł.  

⇒ Uzupełniono wyposaŜenie placu zabaw przy ZSPiP Nr 1  

      w Rakszawie za łączną kwotę 9 999,97 zł 

⇒ Wymieniono ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 3  

      w Rakszawie za łączną kwotę 33 794,00 zł 

⇒ WyłoŜono plac kostką brukową wokół Szkoły Podstawowej 

Nr 2 w Rakszawie na kwotę 22 763,88 zł 

⇒ Wykonano elewację z płytek na ścianie przy wejściu do Szko-

ły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie w kwocie 1550,00 zł 

⇒ Uporządkowano teren boiska i zasiano  trawę przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Rakszawie za łączną kwotę 5 555,00 zł 
Ponadto pozyskano środki z rezerwy budŜetowej MEN na dofi-

nansowanie modernizacji i wyposaŜenia sal lekcyjnych w wyso-

kości 55 000,00 zł oraz 20 000,00 zł na dofinansowanie wymiany 

okien w Szkole Podstawowej w Wydrzu. 
Opr. Kazimierz Tuptoński 

 

VII. Remonty bieŜące dróg oraz przystanków autobusowych 

W 2008 roku wydatkowano  na ten cel 91 034,34 zł. 
 

Opr.  Stanisław Mach 
 

REFERAT 

PODATKIÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
 

W 2008 roku w referacie podatków zrealizowano m.in.: 

• wydano 3.353 decyzji wymiarowych,  

• wprowadzono 525 zmian geodezyjnych,  

• rozpatrzono 124 wnioski o zwrot podatku akcyzowego od pali-

wa zakupionego przez rolników, 

PODSUMOWAŃ CZAS NADSZEDŁ……... 

U R Z Ą D  G M I N Y  W  R A K S Z A W I E  

ROK 2008 W URZĘDZIE GMINY W RAKSZAWIE 
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• rozpatrzono 21 podań o umorzenie i rozłoŜenie na raty podatku, 

• wystawiono 1 038 upomnień, 

• wystawiono 48 tytułów wykonawczych, 

• wydano 868 zaświadczeń o stanie majątkowym. 
 

Opr. Renata Kuca, Jolanta Cisek 
 

REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI 
 

Stan ludności Gminy Rakszawa na dzień 31 grudnia 2008 roku wy-

nosił 7 328 mieszkańców. W 2008 roku urodziło się 84 dzieci, a 62 

osoby zmarły. Przyrost naturalny w Gminie Rakszawa jest dodatni  

i wyniósł 22 osoby. 

Na pobyt stały zameldowało się 53 osób, na pobyt czasowy 23osób. 

Z pobytu stałego wymeldowało się 59 osób. Na terenie Gminy Rak-

szawa migrowało 43 osób. Wydano 296 zaświadczeń o zameldowa-

niu. Wszczęto dwa postępowania o wymeldowanie, które zostały 

zakończone decyzją ostateczną.  

W 2008 roku związek małŜeński zawarło 89 osób z terenu gminy. 

Wystąpiono z jednym wnioskiem o Medal za długoletnie poŜycie 

małŜeńskie. 
 

DOWODY OSOBISTE 

W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych termin 

31 marzec 2008 roku był ostatnim dniem wymiany ksiąŜeczkowych  

dowodów na nowe. W roku ubiegłym przyjęto 817 wniosków  

o wydanie dowodów osobistych. Łącznie przy liczbie 5 537 doro-

słych osób na dzień 31 grudnia 2008 r. nowych dowodów osobi-

stych nie miało jeszcze ok. 40 osób. 

Na stanowisku Ewidencji ludności znajduje się archiwum kopert 

osobowych osób, którym wydano nowe dowody osobiste oraz ko-

pert osób zmarłych. Z tego archiwum wydawane są dokumenty na 

wniosek organom policji, prokuratury, urzędom skarbowym oraz do 

badań grafologicznych. 

W procesie wydawania dowodów osobistych wysyłane są wezwa-

nia o przesłanie kopert osobowych z urzędów, w których wyrobiony 

był poprzedni dowód osobisty, a osoby przemeldowały się do na-

szej gminy (takich kopert wysłano 80 sztuk), a takŜe wysyłane są 

koperty do urzędów, do których przemeldowali się nasi mieszkańcy 

(takich kopert wysłano 35 sztuk). 
 

REJESTRACJA POBOROWYCH 
W terminie 11-13 marca 2008 roku został przeprowadzony pobór  

męŜczyzn rocznika 1989. Poborowi podlegały równieŜ kobiety któ-

re w 2007/2008 ukończyły naukę w średnich i pomaturalnych lub 

policealnych szkołach medycznych i weterynaryjnych. 

 Na Powiatową Komisję Lekarską w Łańcucie wezwano: 

• 61 osób rocznika podstawowego 

• 3 osoby rocznika starszego 

• 2 kobiety 

 

REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH 
W terminie 1-2 października 2008 roku została przeprowadzona 

rejestracja przedpoborowych rocznika 1990. Rejestracji podle-

gało 63 męŜczyzn.  
Opr. Maria Dyrda, Teresa Babiarz 
 

REFERAT 

EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

W zakresie działalności gospodarczej wydano: 

• 32 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej 

• 31 zaświadczeń o zmianie wpisu  do ewidencji działalności 
gospodarczej 

• 23 zaświadczeń stwierdzających aktualność wpisu 

• 28 decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej 

• 2 informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej 
przygotowano i przesłano 17 informacji dotyczących przedsię-

biorców z terenu gminy Rakszawa dla potrzeb zainteresowa-

nych urzędów i instytucji 
 

Na stanowisku prowadzony jest rejestr podmiotów gospodar-

czych, zaś kopie odpowiednich zaświadczeń i decyzji przesyła-

ne są na bieŜąco do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Staty-

stycznego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 
Opr. Przemysław Babiarz 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA,  

ROLNICTWA I LEŚNICTWA  
 

I. W zakresie ochrony zasobów przyrody w 2008 roku: 

⇒ wydano 37 decyzji– zezwolenie na usunięcie drzew 

⇒ przygotowano 3 wnioski do Starostwa Powiatowego o wy-

danie zezwolenia na usuniecie z drzew z działek stanowią-

cych własność Gminy Rakszawa 

⇒ kaŜda z powyŜszych spraw wymagała oględzin w terenie 

II. W zakresie produkcji roślinnej w 2008 roku: 

⇒ przekazano do wiadomości rolnikom komunikaty dotyczące 

ochrony roślin, a takŜe informacje o skupie i przetwórstwie 

roślin energetycznych 
III. W zakresie prowadzonych prac geologicznych i górni-

czych na terenie gminy w 2008 roku: 

⇒ wydano 1 opinię dotyczącą planu ruchu dla zakładów gór-

nictwa naftowego i gazownictwa 
IV. Koordynowano coroczną akcję „Sprzątanie Świata”- w 

wyniku tej akcji uprzątnięto-lasy, parki, cmentarze, okolice 

szkół, brzegi rzek, pobocza dróg. Łącznie zebrano 9 worków 

odpadów zmieszanych i 16 worków odpadów segregowanych. 

V. W ramach gospodarowania środkami finansowymi 

Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska dofinansowano: 

⇒ edukacje ekologiczną 

⇒ zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów 

⇒ zakup koszy na odpady 

U R Z Ą D  G M I N Y  W  R A K S Z A W I E  

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

1. RAKSZAWA 6 310 

2. WYDRZE 466 

3. WĘGLISKA 552 

Liczba  
urodzeń 

76 

6 

2 

Liczba  
zgonów 

52 

7 

3 
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⇒ wywóz śmieci i odpadów niesegregowanych z terenu gminy 
⇒ likwidację dzikich wysypisk 
⇒ zbiórkę odpadów niebezpiecznych 
⇒ zakup 16 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów        

i 3 szt pojemników do zuŜytych baterii 

⇒ badanie próbek gleby 

⇒ kurs chemizacyjny 

⇒ likwidację zbiornika wodnego 

VI. Z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alko-

holowych 

⇒ wydano 68 postępowań administracyjnych w sprawie o wyda-

nie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

⇒ wydano 2 postępowania o wydanie jednorazowych zezwoleń 

na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

⇒ wydano 1 postępowanie interwencyjne 

VII. Z zakresu odpadów komunalnych   

⇒ skontrolowano 2 budynki w związku z interwencją sąsiedzką 

(sprawy dotyczyły spalania bądź składowania odpadów                 

w miejscach niedozwolonych) 

⇒ wezwano 307 osób do udokumentowania  faktu korzystania         

z usług usuwania odpadów komunalnych 

⇒ prowadzono ewidencję zawartych przez mieszkańców gminy 

umów na wywóz odpadów komunalnych. 

⇒ Stan podpisanych umów na koniec grudnia 2008 roku na wy-

wóz odpadów komunalnych wynosi 1552 co stanowi 92,05 % 

VII. Naliczano półroczne opłaty oraz przygotowano informa-

cję dotyczącą emisji zanieczyszczeń do atmosfery z tytułu 

ogrzewania pomieszczeń w budynkach gminnych. 
Opr. Stanisław Mach, Stanisław Dołęga 

 

REFERAT KADR 
 

W 2008 roku w Urzędzie Gminy nastąpiło kilka zmian w obsadzie 

stanowisk. We wrześniu Dyrektorem ZEASiP została Pani Jadwi-

ga Wiśniowska. W urzędzie powołano nowe stanowisko ds. Pro-

mocji i Rozwoju Gminy. W związku z tym odbył się konkurs na 

powyŜsze stanowisko w wyniku którego zatrudniono Panią Marię 

Nycz. Ponadto w ramach prac publicznych skierowanych z Powia-

towego Urzędu Pracy w Łańcucie zatrudniono 17 osób, 2 osoby 

odbyły w Urzędzie staŜ absolwencki. 
Opr. Anna Hajduk 

 
 

REFERAT 

PROMOCJI I ROZWOJU LOKALNEGO 

 
 

⇒    W 2008 roku został wydany kalendarz gminny przez Łańcuc-

ko-LeŜajski Związek Gmin Turystycznych. Od 1997 roku Gmina 

Rakszawa naleŜy do Związku, którego celem jest rozwijanie tury-

styki i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz środowiska natural-

nego. 
 

⇒   W kwietniu ubiegłego roku ukazał się pierwszy numer bez-

płatnego kwartalnika Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa.  

24 listopada Sąd Okręgowy w Rzeszowie zarejestrował w reje-

strze dzienników i  czasopism -tytuł Biuletyn Urzędu Gminy Rak-

szawa. 

Narodowy  Ośrodek ISSN Biblioteki Narodowej w Warszawie 

zarejestrował Biuletyn w międzynarodowym systemie o wydaw-

nictwach ciągłych pod symbolem ISSN 1899-9921. KaŜdy nu-

mer Biuletynu przekazywany jest Bibliotece Narodowej, która 

gromadzi je w celach archiwalnych i uŜytkowych. 
 

⇒  Rada Gminy Rakszawa zatwierdziła: 

• Strategię Rozwoju Gminy Rakszawa na lata 2008-2015 

• Plan Odnowy Miejscowości Rakszawa  

• Plan Odnowy Miejscowości Wydrze  

• Plan Odnowy Miejscowości Węgliska  

Niewątpliwie powyŜsze opracowania umoŜliwi ą realizację wnio-

sków w pozyskiwaniu środków  pomocowych i dotacji z UE w 

ramach działania osi 3– Odnowa i rozwój wsi. 
 

⇒   Wspólnie z czterema gminami z powiatu łańcuckiego Gmina 

Rakszawa weszła w skład Lokalnej Grupy Działania Ziemia 

Łańcucka. Przygotowano i złoŜono do Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Podkarpackiego wniosek o wybór lokalnej grupy dzia-

łania do wdraŜania lokalnej strategii rozwoju i wniosek o przy-

znanie pomocy finansowej na 2009 rok w ramach działania 4.3.1 

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania . 

Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się 

do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partne-

rów społecznych i gospodarczych do planowania i wdraŜania 

lokalnych inicjatyw. 
Opr. Maria Nycz 

 
OFICJALNA STRONA URZ ĘDU GMINY W RAKSZAWIE 

 www.rakszawa.pl na początku 2008 roku zmieniła swoja 

szatę graficzną i została rozbudowana. Portal jest na bieŜąco ak-

tualizowany i modyfikowany. Stronę WWW miesięcznie odwie-

dza średnio ponad 1 600 Internautów i liczba ta stale rośnie. BIP 

odwiedza miesięcznie ok. 300 uŜytkowników. Coraz więcej osób 

korzysta z aktywnego modułu „Pytanie do Wójta”. 
 

Opr. Grzegorz Płowy 
 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA  
 

Od 2004 roku gminy zobowiązane są do dofinansowania praco-

dawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, za-

mieszkałych na terenie gminy, w ramach przygotowania zawodo-

wego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określo-

nej pracy). Z tego tytułu w 2008 roku wypłacono dofinansowanie 

pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

na łączną kwotę 20 126,34 zł. 

U R Z Ą D  G M I N Y  W  R A K S Z A W I E  
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W ubiegłym roku wypłacono STYPENDIA SZKOLNE na 

łączną kwotę 342 420,00 zł oraz ZASIŁKI SZKOLNE  na 

łączną kwotę 20 260,00 zł. WYPRAWKA SZKOLNA  została 

wypłacona w kwocie 11 440, 00 zł. 

Na program celowy „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wy-

kształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie oraz miejsko – wiejskie” wydatkowano w 2008 roku 

kwotę 36 627,00 zł. 
Ogólnie budŜet na oświatę w roku 2008 wyniósł  

6 912 952,15 zł z czego subwencja oświatowa i dotacje celowe 

stanowiły wartość 5 787 257,44 zł. Gmina Rakszawa do subwen-

cji  dopłaciła kwotę 1 125 694, 71 zł. 
Opr. Jadwiga Wiśniowska 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie jest jednostka 

organizacyjną Gminy Rakszawa. Ośrodek w 2008 roku realizował 

zadania zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004  o pomocy spo-

łecznej oraz zadania zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 

roku o świadczeniach rodzinnych. 
 

W 2008 roku przyznano i wypłacono: 
 

◘ Zasiłki stałe- 69 osób 

◘ Zasiłki okresowe—159 osób 

◘ Zasiłki celowe 184 —osób 

◘ DoŜywianie dzieci w szkole– 342 osób 

◘ Usługi opiekuńcze– 23 osób 

◘ Składka na ubezpieczenie zdrowotne-44 osób 

◘ Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej-7 osób 

◘ Zasiłki pielęgnacyjne– 227 osób 

◘  Świadczenia pielęgnacyjne– 20 osób 

◘ Zaliczki alimentacyjne– 16 osób 

◘ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego– 19 osób 

◘ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka– 87 osób 

◘ Zasiłki rodzinne- 1 463 osób 

Dodatki z tytułu: 
◘ Urodzenia dziecka– 63 osób 

◘ Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho-

wawczego-46 osób 
◘ Samotnego wychowywania dziecka-41 osób 

◘ Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-111 

osób 
◘ Rozpoczęcia roku szkolnego– 1 049 osób 

◘ Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -251 

osób 
◘ Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej– 339 osób 
 

Na zadania zlecone i własne z pomocy społecznej wydatkowano 

łącznie kwotę 997 535 zł. Na  świadczenia rodzinne w 2008 roku 

wydatkowano kwotę 2 660 678, 90 zł. 
Pracownicy socjalni GOPS sporządzili w 2008 roku 1 110 wy-
wiadów środowiskowych. 
 

W okresie od 1 stycznia do września 2008 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rakszawie zrealizował wypłatę zaliczek alimenta-

cyjnych dla 16 osób na łączną kwotę 50 470,00 zł. Od 1 paździer-

nika 2008 roku Ośrodek realizuje nowe zadania  z ustawy z dnia    

7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2008 roku wypła-

cono 19 osobom świadczenia z funduszu alimentacyjnego           
w łącznej wysokości 22 390,00 zł. 
 

W ramach prowadzonych postępowań w sprawach świadczeń ro-

dzinnych i świadczeń z pomocy społecznej w ciągu 2008 roku 

wydano 2 062 decyzji administracyjnych.  
 

Opr. Magdalena Kuraś, Krzysztof Goguł 
 

GMINNA KOMISJA ROZWIAZYWANIA  PROBLEMÓW ALKO-
HOLOWYCH  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXII/137/08 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Komisja w składzie: Krystyna Kiełba-

sa –przewodniczący, Małgorzata Mach-członek, Ryszard Tkacz –

członek w 2008 roku realizowała Program Profilaktyki w następu-

jący sposób: Środki finansowe zaplanowane; 78 960 zł.  
Środki finansowe wykonane; 52 722,93 zł.  

Środki finansowe pozostałe; 26 237,01 zł 

Opr. Krystyna Kiełbasa 
 

 

OCHOTNICZE STRAśE POśARNE  
 
 

◘ W 2008 roku  na utrzymanie gotowości operacyjnej 3 Jednostek 

OSP Gmina Rakszawa  wydatkowała kwotę 108 011 91 złotych. 
◘ Zarząd OSP w 2008 roku odbył 10  posiedzeń.  

◘ W 2008  roku zanotowano 21 akcji ratowniczo- gaśniczych         

z udziałem 186 ratowników  

◘ StraŜacy naszej gminy zabezpieczali trasę przejazdu wyścigu 

kolarskiego 65 TOUR DE POLOGNE  

◘ Zakupiono drabinę ratowniczą z atestem na samochód poŜarni-

czy Jelcz oraz ubrania ochronne typu WUS 4/5/G   

◘ Wykonywano bieŜące prace, naprawy i remonty sprzętu p. poŜa-

rowego, dokonano remontu oraz zabudowę poŜarniczą samo-
chodu  Lublin II 

◘ Wykonywano wiele prac na rzecz OSP i środowiska 

◘ StraŜacy uczestniczyli w kursie uzupełniającym dla ratowników 

medycznych, kursie BHP  

◘ W Wojewódzkich Zawodach Sportowo - PoŜarnicze MDP wg. 

systemu CTIF- Krzeszów 2008- druŜyna MDP dziewcząt zosta-
ła Mistrzyniami  Województwa  Podkarpackiego- MDP chłop-
ców zdobyła V miejsce w woj. podkarpackim 

◘ W Gminnych  Zawody Sportowo - PoŜarnicze Ochotniczych 

StraŜy PoŜarnych zwycięŜyła OSP Rakszawa.  

◘ W Ogólnopolskich Zawodach Sportowo- PoŜarnicze MDP wg 

regulaminu CTiF – Bydgoszcz 2008 MDP dziewcząt OSP Rak-
szawa zajęła VI miejsce w kraju 

◘ W 2010 roku jednostka nasza obchodzić będzie Jubileusz 

100 - lecia działalności  
Opr. Tadeusz Świątoniowski 

U R Z Ą D  G M I N Y  W  R A K S Z A W I E  



MARZEC 2009                                                    STRONA   10                                         NR 1 (3) / 2009            

 

 
Uchwała Nr XXIII/143/08 

Rady Gminy w Rakszawie 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie budŜetu gminy na 2009 rok 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  pkt 10 i art.51 ust.2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.        

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 184, art.188 

ust. 2 oraz art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy w Rakszawie uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się dochody budŜetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości:  

16. 585. 000,00 zł 
w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały w wysokości   3. 190. 306,00 zł. 

 
§ 2 

Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2009 rok zgodnie z załączni-

kiem Nr 2 do niniejszej uchwały  w wysokości:  

15. 655. 000,00 zł. 

w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconej Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały w wysokości:  3. 190. 306,00 zł. 

 
§ 3 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholo-

wych planuje się w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na realiza-

cję zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych w kwocie: 40.000,00 zł oraz na realizację 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 

10.000,00 zł. 

 
§ 4 

1. NadwyŜkę budŜetu gminy  na koniec 2009 roku ustala się   

   w  wysokości  930.000,00 zł   i przeznacza się na finansowa-

nie spłaty rat poŜyczek. 

2.  Ustala się rozchody z tytułu spłaty poŜyczek w wysokości  

930.000,00 zł. 

 
§ 5 

 Rozchody budŜetu gminy, o których mowa w § 4, określa 

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 6 
Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysoko-

ści 60.000,00 zł i wydatków w wysokości 

 99.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniej-

szej uchwały. 

 
§ 7 

Ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych  

w wysokości 185.000,00 zł i wydatków 

 w  wysokości 185.500,00 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 
§ 8 

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-

twa w Rakszawie w wysokości  320.000,00 zł. 
 

 

§ 9 
Ustala się dotację przedmiotową do róŜnicy cen ścieków 

dla odbiorców indywidualnych w wysokości                   

73.000,00 zł (100.000,00 m3 x 0,73zł = 73.00,00 zł). 

 
§ 10 

Ustala się dotację celową z budŜetu gminy na realizację 

zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmio-

tom z poza sektora finansów publicznych, w trybie określo-

nym  w ustawie o działalności poŜytku publicznego i wo-

lontariacie w wysokości  85.000,00 zł, w tym na zada-

nia z zakresu kultury fizycznej polegającej w szczególności 

na organizacji zajęć, zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych  85.000,00 zł. 
 
 

§ 11 
Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną 

między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwesty-

cyjnych  w kwocie 750.000,00 zł dla  powiatu łań-

cuckiego na modernizację drogi powiatowej  Rakszawa- 

Wydrze-Brzóza Stadnicka -Rakszawa-Brzóza Stadnicka. 
 

 
 

BUDśET GMINY RAKSZAWA 
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§ 12 
Prognoza kwoty długu Gminy Rakszawa na lata 2009-2013 stanowi 

załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 

§ 13 
Ustala się  wydatki inwestycyjne w wysokości  2.017.400,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§ 14 

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgod-

nie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

 
§ 15 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  35.343,00 zł. 
Tworzy się rezerwę celową  na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego wysokości  5.000,00 zł. 

 
§ 16 

 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do: 

◘ dokonywania przeniesień planowanych wydatków budŜetowych 

między rozdziałami w ramach działów i paragrafów  

      w ramach rozdziałów. 

◘ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budŜetowych pod-

ległych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków mię-

dzy paragrafami w ramach rozdziałów. 

◘ zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł- z tytułu 

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa      

w 2010 roku. 

◘ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni 

program inwestycyjny pn. „Rozbudowa infrastruktury społecznej’’ 

do wysokości: 2.000.000,00 zł w 2010 roku   

      i 2.920.000,00 zł w 2011 roku. 

 

§ 17 
 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

§ 18 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Opr. Maria Kula 

Wójt Gminy Rakszawa 

NA 2009 ROK     

 

 

 

 

I nformujemy przedsiębiorców, Ŝe z dniem 31 marca 

2009 r. wchodzą w Ŝycie nowe zasady przy rejestra-

cji w ewidencji działalności gospodarczej.  

NajwaŜniejsze z nich to: 
 

◘ wnioski o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalno-

ści gospodarczej zwolnione będą z opłat.              
Obecnie zgłoszenie rozpoczęcia działalności to koszt     

100 zł, a zmiana wpisu 50 zł, 
 

◘ wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

będzie jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru 

REGON, aktualizacją NIP-u oraz zgłoszeniem płatnika 

składek ZUS. Wzór wniosku określi Rada Ministrów, 
 

◘ Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospo-

darczą w dniu złoŜenia wniosku o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej (obecnie po uzyskaniu wpisu 

do ewidencji), 
 

◘ okres zawieszenia działalności gospodarczej będzie się 

liczyć od dnia wskazanego we wniosku o wpis informa-

cji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-

czej, nie wcześniej niŜ  w dniu złoŜenia informacji o za-

wieszeniu. 

 

P owyŜsze zmiany wprowadza ustawa z dnia 19 

grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz o zmianie innych 

ustaw opublikowana 4 lutego 2009 r. w Dzienni-

ku Ustaw Nr 18, poz. 97. 
 

Pragniemy równieŜ poinformować, Ŝe od 1 stycznia 2008 r. 

rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r.          

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej 

(PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) nałoŜyło obowiązek sto-

sowania PKD 2007 w ewidencji działalności gospodarczej 

wobec przedsiębiorców podejmujących działalność gospo-

darczą. 
 

Dotychczasowa Klasyfikacja Działalności – PKD 2004 

obowiązuje we wpisach do ewidencji nie dłuŜej niŜ do       

31 grudnia 2009 r. Wynika z tego, Ŝe zaświadczenia o wpi-

sie do ewidencji działalności gospodarczej, wydane do koń-

ca 2007 r. (z działalnością określoną według PKD 2004)      

są aktualne do końca 2009 r. 
 

Opr. Przemysław Babiarz 

Zmiany w ewidencji 

działalności  

gospodarczej  
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 ZMIANY  

W ŚWIADCZENIACH  

RODZINNYCH 
 

DODATEK I ZAPOMOGA Z TYTUŁU  

URODZENIA DZIECKA 
 

W  ustawie z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – 

Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.       

z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654) wprowadzono 

następujące zmiany: Od 1 listopada 2009 r. dodatek z tytułu 

urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka przysługują tylko wtedy, gdy kobieta 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niŜ od            

10 tygodnia ciąŜy do porodu. Pozostawanie pod opieką me-

dyczną potwierdzane będzie zaświadczeniem lekarskim. Wzór 

zaświadczenia zostanie określony w rozporządzeniu.  
 

DODATEK Z TYTUŁU  
OPIEKI NAD DZIECKIEM  

W OKRESIE  URLOPU WYCHOWAWCZEGO 
 

O d 1 stycznia 2009 r. dodatek z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przy-

sługuje osobie, która podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową, która nie uniemoŜliwia sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego. Dodatek przysługuje równieŜ gdy dziecko 

nad którym sprawowana jest opieka przebywa w instytucji za-

pewniającej całodobowe utrzymanie nie więcej niŜ 5 dni           

w tygodniu. 

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

 

O d 1 stycznia 2009 r. obowiązuje takŜe ustawia o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223  

poz. 1456) która wprowadza mni. następujące zmiany: Prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego – czyli zasiłku przyznawane-

go z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobko-

wej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje  

nie tylko matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka ale równieŜ osobom na którym ciąŜy obowiązek ali-
mentacyjny względem niepełnosprawnego, wynikający z prze-

pisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dz. III (Dz. U.          

z 1964 r. Nr 9 poz. 59).  

W arunkiem jest równieŜ to,  Ŝe osoba ta nie podejmuje lub 

rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu spra-

wowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem        

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą posia-

dającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

D o Świadczenia pielęgnacyjnego nadal nie będą upraw-
nione osoby opiekujące się niepełnosprawnym małŜonkiem 
(art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych) 
 

 

 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE DLA  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

 

O d stycznia 2009 r. zmienia się zasada przyznawania świad-

czeń uzaleŜnionych od niepełnosprawności. Decydującym ter-

minem od jakiego moŜna przyznać świadczenie nie jest juŜ data 

złoŜenia wniosku w GOPS. Nie są juŜ wymagane zaświadczenia 

od orzecznika o złoŜeniu wniosku na komisję. 

O becnie obowiązuje zasada, Ŝe wniosek o zasiłek pielęgna-
cyjny naleŜy złoŜyć do 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.           

W przypadku gdy jest to pierwsze orzeczenie zasiłek pielęgna-

cyjny przyznaje się od miesiąca, w którym wpłyną wniosek        

o wydanie orzeczenia do orzecznika.  

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W RAKSZA WIE 
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P o utracie waŜności orzeczenia o niepełnosprawności lub 

stopniu niepełnosprawności i ponownym uzyskaniu orzeczenia, 

stanowiącego kontynuacje poprzedniego, wypłatę świadczeń 

uzaleŜnionych od tego orzeczenia kontynuuje się od następnego 

miesiąca po tym miesiącu, w którym nastąpiła utrata waŜności 

poprzedniego orzeczenia. Jednak po spełnieniu następują-
cych warunków:  

◘ wniosek o wydanie orzeczenia musi być złoŜony w następ-

nym miesiącu po utracie waŜności poprzedniego orzeczenia  

◘ wniosek o świadczenie z tego tytułu, musi być złoŜony         

w terminie trzech miesięcy od daty wydania orzeczenia        

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Dzięki tej zmianie w okresie trwania postępowania o ustalenie 

niepełnosprawności osoba niepełnosprawna nie traci prawa do 

zasiłku, wniosek do GOPS powinien być złoŜony nie później niŜ 

wspomniane trzy miesiące od daty wydania orzeczenia. 

 

 

 

     ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZŁOśENIA WNIOSKU NIEPRAWIDŁOWO  

WYPEŁNIONEGO LUB NIE KOMPLETNEGO 
 

 

D o ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzono tak-

Ŝe zapis ustalający zasady postępowania w przypadku złoŜe-

nia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub nie komplet-

nego (Art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych).  

 

„W przypadku złoŜenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku 
podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiega-

jącą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastoso-

wanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

W przypadku gdy osoba złoŜy wniosek bez wymaganych doku-

mentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek     

i wyznacza termin nie krótszy niŜ 14 dni i nie dłuŜszy niŜ 30 dni 

na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się 

do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrze-

nia. 

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego do-

kumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie doku-

mentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym,        

w odrębnych przepisach terminie, a osoba moŜe to udokumento-

wać, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym 

wniosek został złoŜony.” 

 

ZMIANA OKRESU ZASIŁKOWEGO 

N astępną istotna zmianą jest przesunięcie okresu  na jaki 

przyznaje się świadczenia rodzinne uzaleŜnione od kryterium 

dochodowego. Okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada        

do 30 października następnego roku kalendarzowego.   

W nioski na następny okres zasiłkowy rozpoczynający się 

od 01-11-2009 r. naleŜy składać we wrześniu 2009 r. wraz        

z wymaganymi zaświadczeniami. 
 

Obecnie decyzje na podstawie których wypłacane są świadczenia 

rodzinne uprawniają do świadczeń do końca sierpnia 2009 r. Pra-

wo do świadczeń zostanie przedłuŜone do końca października br. 

Zmiana decyzji następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony.    

Na osobie pobierającej świadczenia ciąŜy jednak obowiązek po-

wiadomienia o zmianie sytuacji rodzinnej mającej wpływ na pra-

wo do świadczeń. NaleŜy więc zgłosić np. przypadek gdy dziecko 

pełnoletnie nie podejmuje nauki w szkole od września 2009r. 
 

Opr. Krzysztof  Goguł 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W RAKSZA WIE 

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Rakszawie 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
działająca w Urzędzie Gminy Rakszawa zaprasza  

do Punktu  Konsultacyjnego którego siedziba  mieści się  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie 

 
Telefon kontaktowy: 017 -226-92-51 

                          e-mail – rakszawa.punkt@op.pl 
DyŜury:  w 1 i 3  czwartek  miesiąca w godz. 16:00 – 18:00  

 

Masz problem?                                                                                                      
Nie wiesz jak sobie z nim poradzić? 

 Osoba, którą  kochasz jest alkoholikiem?                                                                              
śyjesz w stresie,  

 bo  w Twoim domu jest agresja i przemoc?                                 
Przyjdź do Nas !                         

 

Pamiętaj!! 

Problem nie rozwiąŜe się sam. Czym dłuŜej zwlekasz z działa-
niami na rzecz poprawy Twojej  sytuacji Ŝyciowej, tym dłuŜej 
potrwa wyjście z kryzysu,  w którym się znajdujesz.  Daj  pomóc 
sobie i swojej rodzinie. Nie bój się i zaufaj nam. Zostaniesz oto-
czony opieką i dyskrecją. Nie zwlekaj. Z Punktem moŜesz skon-
taktować się osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 
Odpowiemy na kaŜde zadane pytanie. JuŜ dziś rozpocznij walkę 
o siebie i o swoją  rodzinę.  

Ty teŜ moŜesz być szczęśliwy 
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W I A D O M O Ś C I  G O S P O D A R C Z E  

Harmonogram 
wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych 

 z terenu Gminy Rakszawa  w 2009 r. 
 

 

 

REJON I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

Potok, Basakówka, Budy 
5 2 10 1 14 2 10 3 8 1 

6 

24 
-- 

Dymarka, Wołochy (sklep) 
6 3 11 2 15 3 13 4 9 2 

7 

25 
--- 

Kościelne 
7 4 12 3 16 4 14 5 10 3 

9 

26 
--- 

Od krzyŜówki na Basakówce do 
internatu ZSTG 8 5 13 4 18 5 15 6 11 5 

10 

27 
--- 

Od internatu ZSTG do Ośrodka 
Zdrowia 9 6 14 6 19 6 16 7 12 6 

12 

28 
--- 

Od Ośrodka Zdrowia 
do Gminy i od Gminy (drogą koło 
StraŜy) do drogi  węgliskiej 

10 7 16 7 20 8 17 8 14 7 
13 

30 
--- 

Od P. Frączka nr 596  do Brzózkiej 
drogi 12 9 17 8 21 9 18 10 15 8 14 1 

Od Brzózkiej drogi do Kościoła na 
Rąbanym 13 10 18 9 22 10 20 11 16 9 16 2 

Od Kościoła na Rąbanym, Bielec-
kówka,  Kąty pod Wydrzem 14 11 19 

  
14 
  

23 12 21 12 17 10 17 3 

Wydrze 15 12 20 15 25 13 22 13 18 12 18 4 

 Kąty Rakszawskie i  Mościny 16 13 21 16 26 15 23 14 19 13 19 5 

Węgliska 17 14 23 17 27 16 24 17 21 14 20 7 

 

P 
rosimy o dokładne zapo-

znanie się z harmonogra-

mem ze względu na do-

konane zmiany w rejo-

nach odbioru odpadów. Przypomi-

namy równieŜ  o dokładnej segrega-

cji surowców wtórnych. W przypad-

ku stwierdzenia w workach na su-

rowce wtórne odpadów  komunal-

nych , worki nie będą  odebrane. 

Prosimy równieŜ o zawiązywanie 

worków na odpady komunalne oraz 

surowce wtórne. 

I nformujemy, Ŝe Zakład Usług Komunalnych „ENERGOKOM” Sp. z o.o. w Raksza-

wie prowadzi nieodpłatnie zbiórkę ZUśYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I 

ELEKTRYCZNEGO oraz OPON  przeznaczonych do utylizacji. Zbiórka prowadzona 

jest na terenie  zakładu - Rakszawa 507  (obok budynku Urzędu Gminy) w godz. 

7:00 - 15:00. Oferujemy po atrakcyjnej cenie POJEMNIKI NA ODPADY (wykonanie – 

tworzywo sztuczne, kółka jezdne). Do  nabycia w sklepie zakładu  (obok budynku Urzędu 

Gminy) w godz. 7:00 - 15:00, sob. 7: 00 – 12:00. Szczegółowe informacje moŜna uzy-
skać pod nr telefonu: 0-17- 22 -49 -253, 0-17- 22 -49- 327.  

Opr. Andrzej Janas 

KOMUNIKAT 

Przypomina się o obowiązku zawarcia umowy przez właścicieli nieruchomości na 
odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym przedsiębiorcą. W przypadku nie za-
warcia w/w umowy zgodnie z art.6 ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, zostanie wydana decyzja ustalająca obowiązek 
uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych wg. ogólnych stawek określo-
nych uchwałą Rady Gminy Nr XV/89/08 z dnia 28 kwietnia 2008. Opłata za usuwanie 
odpadów z nieruchomości podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyj-
nej.                              UG Rakszawa 
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W  dniu 14 lutego 2009 r.        

w Gminnym Ośrodku Kul-

tury i Czytelnictwa odbył 

się XIX Gminny Turniej 

Szachowy Rakszawa 2009. W zawodach 

wzięli udział zarówno chłopcy jak i dziew-

częta, w sumie 38 zawodników z Albigowej, 

Łańcuta, Markowej, Woli Dalszej i z Woli 

Małej oraz z Wysokiej. Najliczniejszą grupę 

reprezentowali zawodnicy z Rakszawy i śo-

łyni. Zawody sędziował Tadeusz Szylar.  

9 marca 2009r. został zorganizowany turniej 

szachowy w kategorii szkoła podstawowa     

w Zespole Szkoły i przedszkola Nr 1 w Rak-

szawie. 

T urniej został rozegrany w syste-

mie szwajcarskim 8 rund po      

15 minut dla kaŜdego zawodnika. 

Niekiedy po zaciętych i niezwy-

kle wyrównanych pojedynkach na podium 

stanęli: 

W kategorii juniorzy młodsi 
 

I miejsce- Marcin Gargała z Rakszawy 

II miejsce- Jacek Baran z śołyni 

III miejsce- Łukasz Kraska z Łańcuta 

W kategorii juniorzy starsi: 
 

I miejsce- Eryk Cyran z Wysokiej 

II miejsce- Kamil Weremiński z Rakszawy 

III miejsce- Patryk Kraus z Woli Dalszej 
 

W kategorii seniorzy: 
I miejsce- Wojciech Kud z Markowej 

II miejsce-Piotr Buszta z Rakszawy 

III miejsce-Franciszek Mirga z Łańcuta 
 

W kategorii szkoły podstawowe: 
 

Kategoria klasy I-III : 

I miejsce- Michał Gargała 
II miejsce- Marta Kupczak 
III miejsce-  Szymon Walewander 

Kategoria klasy IV – VI:  
I miejsce- Marcin Gargała 
II miejsce- Tomasz Tarała 
III miejsce-  Wojciech Walewander 

N atomiast w gronie naj-

młodszych uczestników 

turnieju znaleźli się: 

Mateusz Boho z Rak-

szawy i Radosław Radecki z Łańcu-

ta.  
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody.  

Wszyscy zawodnicy wykazali się do-

brym poziomem gry i duchem rywali-

zacji. Zawody te były okazją zarówno 

do dobrej zabawy jak i sportowych 

emocji. 

Z achęcamy dzieci, młodzieŜ   
i dorosłych do nauki gry     
w szachy. Wiedzę tą moŜna 
zdobyć na zajęciach w GO-

KiC w Rakszawie. W kaŜdy czwartek 
o godz. 15:30 w Sali klubowej GO-
KiC, natomiast w poniedziałek            
o godz. 13:30 w Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Rakszawie. Zajęcia prowadzi 
Tadeusz Szylar. 

Opr. Agnieszka Rzepka 

A K T U A L N O Ś C I  S P O Ł E C Z N E  

XIX GMINNY TURNIEJ  SZACHOWY  

RAKSZAWA 2009 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  

w Rakszawie oraz LeŜajskie Stowarzyszenie 

Rozwoju zapraszają mieszkańców Rakszawy do 

wzięcia udziału w projekcie pt. 
 

 „Rakszawa, nowy przystanek  

na turystycznym szlaku”   
 

(szkolenia, warsztaty, rajdy rowerowe itp.) 

 w ramach Programu  Lokalne Partnerstwa  

Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

Projekt realizowany jest od II do VI 2009r. 

na terenie Gminy Rakszawa przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. 

Szczegółowych informacji moŜna uzyskać  

pod nr tel. 0 17 226 12 89 

Program „Równać szanse” Polsko – Amery-

kańskiej Fundacji Wolności 

 realizowany przez Polską Fundację  

Dzieci i MłodzieŜy 

oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

w Rakszawie 

 zapraszają młodzieŜ gimnazjalną i ze szkół 

średnich z terenu gminy Rakszawa i okolic 

 do wzięcia udziału w przedsięwzięciu  
 

„Osada Rakszawa – warsztaty archeologiczne” 
 

Projekt realizowany jest od I do VI 2009r. 

Szczegółowych informacji udziela Gminny 

Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, 

tel. 0-17 226 12 89 
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AKTALNOŚCI  SPOŁECZNE 

20-lecie  
Koła Gospodyń Wiejskich   

Rakszawa Mościny 

 

20-lecie działalności 

 Koła Gospodyń 
 

 

 

 25 listopada ub. roku KGW 

Rakszawa Mościny obchodziło 20-lecie 

swojej działalności w Domu Ludowym.  

Odbyła sie część oficjalna, na którą przy-

byli zaproszeni goście: p. Mieczysław 

Bochenek prezes Wojewódzkiego 

Związku Kółek i Organizacji Rolni-

czych, Krystyna Gdula -  zastępca dyrek-

tora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale, Stefania Mi-

chałek - zastępca prezesa Wojewódzkie-

go Związku  Kółek i Organizacji Rolni-

czych w Rzeszowie, Piotr Tokarz - pre-

zes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Dorota Rosińska-

Jęczmienionka - dyrektor Podkarpackie-

go Banku śywności, Krystyna Szubart, 

Anna Kalek, Stanisław Górak z Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Łańcucie,  Ma-

ria Kula - Wójt Gminy Rakszawa, 

Agnieszka Rzepka - dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rak-

szawie, Józef Fila - ks. Parafii Trzeboś, 

Janusz Kurasiński - Sołtys. Wszystkich 

zaproszonych gości powitała kapela 

„Brzózanie".  

 Podczas uroczystości została 

przedstawiona działalność Koła.  
 

 

 

Bierzemy czynny udział  

w   Uroczystościach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C złonkinie KGW wraz              

z dziećmi z Klubu 4-H biorą, 

czynny udział w uroczysto-

ściach wiejskich i gminnych 

takich jak: doŜynki, tradycje Świąt BoŜo-

narodzeniowych i Wielkanocnych tzn. 

tradycyjne palmy z kwiatów, suche kom-

pozycje w okresie zimowym stroiki świą-

teczne którymi przyozdobione są stoły 

wigilijne, coroczny udział w imprezach 

festiwalu kwiatów w Albigowej, Święto 

Chleba w Głuchowie, Wielkanocne Trady-

cje, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Rze-

miosło Artystyczne na Podkarpaciu, Festi-

walu Podkarpackich Smaków w Górnie 

oraz na doŜynkach i innych imprezach 

okolicznościowych odbywających się na 

terenie powiatu Łańcuckiego oraz Gminy 

Sokołów.  
 

 

Program Artystyczny  

 
 

W  dalszej części jubileuszu 

miał miejsce program 

artystyczny wykonany 

przez dzieci z Klubu 4-H 

 

 

 

 
 

Rangę uroczystości podniosły wystąpienia 

zaproszonych gości, którzy na ręce prze-

wodniczącej składali kwiaty, Ŝyczenia, 

listy gratulacyjne i upominki dla całego 

KGW. Wolny czas umilała kape-

la  ,,Brzózanie”.  

 

 

Czy Koło Gospodyń Wiejskich jest w dzisiejszych czasach po-

trzebne na wsi? 

Fot; Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Zofia Wawrzaszek 
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AKTUALNOŚCI  SPOŁECZNE 

 

Serdeczne Podziękowania 
 

 

P rzewodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich  Rakszawa Mościny   
z całego serca dziękuje wszystkim tym, któ-

rzy wsparli imprezę 20-lecia naszego Koła, 

instytucją, gminnym i wiejskim, władzom     

i osobom prywatnym za współpracę z na-

szym Kołem. KaŜdy gest sympatii i wsparcia 

dodaje nam sił i sens istnienia organizacji.  

Pozostaje mi jeszcze podziękować paniom      

z naszego Koła, które poza cięŜką pracą         

i licznymi obowiązkami znajdują wolną 

chwilę. Tak w miłej atmosferze upłynęło 

nam tyle lat na wesołych spotkaniach i prze-

kazywaniu młodym dawnych zwyczajów       

i piosenek. Muszę przyznać, Ŝe jestem z nich 

bardzo dumna i chętnie poświęcam dla nich 

swój wolny czas.  

 

Symboliczny podarunek 
 
 

K aŜdy uczestnik uroczystości 

otrzymał na pamiątkę śliczną 

róŜe, które zrobiła członkini     

z napisem 20-lecie KGW aby 

mógł długo wspominać ten miły jubileuszo-

wy dzień w atmosferze radości, biesiadnej 

uczty oraz miłej zabawy. Wszystkim, którzy 

pomogli nam w przygotowaniu naszej uro-

czystości składam serdeczne podziękowania. 

I choć trudno jest dziś przewidzieć dalsze 

losy KGW mam nadzieje, Ŝe wytrzyma próbę 

czasu i przeŜyje jeszcze niejeden jubileusz 

czego z całego serca sobie Ŝyczymy. 
 

O dpowiadając na pytanie:  
 
 
Czy Koło Gospodyń 

Wiejskich jest w dzisiejszych 
czasach potrzebne na wsi? 
 

…..Niewątpliwie tak, trzeba 

znaleźć swoje miejsce w tej no-

wej rzeczywistości………….. 
 
 

Opr. Zofia Wawrzaszek  

Fot; Występ kapeli „Brzózianie” 

Fot; Zaproszeni goście na uroczystość obchodów 20-lecia KGW Rakszawa-Mościny 

Fot; Program artystyczny w wykonaniu dzieci z klubu 4-H 
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M iesiąc styczeń obfitował  

w tym roku w koncerty.  

 

 

Koncert Noworoczny 

 
 

4 stycznia odbył się Koncert Noworoczny, 

który zgromadził ogromną rzeszę publiczno-

ści. Organizatorów niezmiernie cieszy i mobi-

lizuje do aktywnej pracy, jeśli mieszkańcy 

Rakszawy licznie oglądają występy.  

W trakcie koncertu mogliśmy zobaczyć ze-

społy taneczne i usłyszeć Orkiestrę Dętą Zgo-

da oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ko-

ła Łowieckiego Kuropatwa przy GOKiC  

w Rakszawie.  

 

 

 

Koncert Kolęd  

 
 

W  ostatnią niedzielę miesiąca 

zorganizowaliśmy Koncert 

Kolęd „Cicha noc, święta 

noc” w wykonaniu Orkie-

stry Dętej Zgoda, Zespołu Sygnalistów My-

śliwskich Koła Łowieckiego Kuropatwa przy 

GOKiC w Rakszawie, Rodziny Pudło i Ro-

dziny Pliś z Rakszawy, Zespołu Śpiewaczego 

Brzeziny oraz dziecięcego Zespołu Tańca 

Ludowego Lasowiaczki. Podczas tego kon-

certu gościnnie z Orkiestrą Dętą Zgoda wystą-

pił Kazimierz Puc z Rzeszowa, który śpiewał 

kolędy głosem basowym i tenorowym.          

Niemałą atrakcją okazał się równieŜ koncert 

kolęd w wykonaniu Rodzin: Pudło i Pliś         

z Rakszawy. Podstawę tej muzycznej rodziny 

stanowi młodzieŜ. ChociaŜ wystąpił  równieŜ 

P. Franciszek Pliś, jako jedyny senior, który 

zachęcał publiczność do wspólnego kolędo-

wania. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku 

namówimy seniorów Rodziny Pudło i Pliś do 

kolędowania na scenie. 

 
Opr. Agnieszka Rzepka 

W Y D A R Z E N I A  K U L T U R A L N E  

KONCERT NOWOROCZNY  

W RAKSZAWIE  

KONCERT KOLĘD  

„CICHA NOC, ŚWIETA NOC” 

Fot; Występ Zespołu Mały Flesz na Koncercie Noworocznym 

Fot; Koncert Kolęd w wykonaniu Rodziny Pudło z Rakszawy 
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W iele działo się podczas 

tegorocznych ferii zimo-

wych w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Czy-

telnictwa.  Z myślą o dzieciach i młodzieŜy 

spędzającej ferie na wsi, przygotowaliśmy 

wiele propozycji na ciekawe spędzenie wol-

nego czasu. W programie znalazły się im-

prezy sportowe, warsztaty taneczne, zajęcia 

w pracowni plastycznej, konkursy, gry         

i zabawy w bibliotece, które pozwoliły umi-

lić zimowy wypoczynek.  

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
 

W  pracowni plastycznej 

młodzi zapaleńcy rozwi-

jali swoje zainteresowa-

nia w trakcie zabawy       

z masą papierową. Podczas zajęć oklejano 

róŜne przedmioty, które następnie były in-

spiracją do tworzenia fantastycznych, wie-

lobarwnych prac plastycznych. Szczegól-

nym powodzeniem cieszyły się zajęcia, na 

których wykonywano biŜuterię z filcu          

i koralików. Przewidziano równieŜ warszta-

ty z  qullingu tj. ozdób wykonywanych       

z cieniutkich paseczków papieru. Prawdo-

podobnie te propozycje w przyszłości zdo-

minują działalność plastyczną w GOKiC. 

Nie słabnącym powodzeniem wciąŜ cieszy 

się decoupage. Na kurs przybyły osoby        

z Przemyśla i Tarnobrzega.  

 

ZAJĘCIA TANECZNE 
 

D la młodych tancerzy przy-

gotowaliśmy warsztaty 

taneczne prowadzone 

przez miejscowych chore-

ografów. Natomiast w drugim tygodniu 

ferii zimowych dla młodzieŜy zorganizo-

waliśmy zgrupowanie taneczne w Ka-

mionce. Z kolei pełne energii dzieci mo-

gły wyszaleć się podczas zabawy karna-

wałowej i walentynkowej.  
 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
 

 

W  programie ferii zimo-

wych w Węgliskach 

znalazły się m.in. gry 

planszowe i zabawy 

sportowe. Amatorzy tenisa stołowego 

wzięli udział w Feryjnym Turnieju Teni-

sa Stołowego. Natomiast w Szkole Pod-

stawowej Nr 3 w Rakszawie uruchomili-

śmy zajęcia szachowe. PoniewaŜ, wła-

śnie tam było największe zainteresowa-

nie tą grą. Tak podszkoleni i wyuczeni 

młodzi adepci wzięli udział w XIX 

Gminnym Turnieju Szachowym. 

  

 
 

 

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE 

 
 

W  tym roku ferie zimowe 

w bibliotece przebiega-

ł y  p o d  ha s ł e m             

„Z ksiąŜką przez Euro-

pę”. W trakcie spotkań dzieci zdobywały 

wiadomości o róŜnych krajach Europy. 

Najlepsi i najwytrwalsi uczestnicy zostali 

nagrodzeni.  

 

NAJLEPSI CZYTELNICY  

2008 ROKU 
 

W  gronie najlepszych 

moli ksiąŜkowych        

w Rakszawie znaleźli 

się: Katarzyna An-

tosz, Marcin Babiarz, Karolina Biały, 

Dominika Dołęga, Agnieszka Figiela, 

Beata Figiela, Ewelina Figiela, Alek-
sandra Frączek, Kinga Józefczyk, Ka-

tarzyna Kus, Magdalena Maślanka, 

Honorata Panek i Natalia Rejman zaś 

w Węgliskach: Dagmara Stopyra, Ma-

rianna Cisek, Monika Jania, Patrycja 
Cisek, Natalia Całka i Edward Cisek, 

Karolina Sęk, Edyta Hewelt, Maria 

Sęk oraz Kazimierz Baran.  

 

 
Serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy 

 kolejnych sukcesów. 

 

 
 

Opr. Agnieszka Rzepka 

W Y D A R Z E N I A  K U L T U R A L N E  

 

   FERIE   

       ZIMOWE  

w GOKiC 

Fot; Zajęcia wykonywania biŜuterii z filcu w GOKiC Rakszawa 
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J uŜ od 19 lat miesiąc styczeń kojarzy się miłośnikom siatkówki  

w Rakszawie z wielkim świętem sportowym dla tego środowi-

ska. Dzieje się tak za przyczyną tradycyjnego Turnieju Piłki 

Siatkowej o Memoriał im. Józefa Gondeli.  W ten sposób kie-

rownictwo miejscowej szkoły tj. Zespół Szkół Tekstylno – Gospodar-

czych im. Bolesława śardeckiego oraz wielu mieszkańców pamiętają-

cych tę wyjątkową postać -  wychowawcy młodzieŜy, trenera i działacza  

sportowego -  pragnie uczcić pamięć o tej wyjątkowej postaci i przypo-

mnieć młodszym pokoleniom jego zasługi dla sportu rakszawskiego,  

a zwłaszcza dla piłki siatkowej. 

 

W arto podkreślić, Ŝe pomimo upływu czasu i natural-

nych zmian personalnych w miejscowej szkole po-

nadgimnazjalnej tradycja memoriału im. Józefa Gon-

deli jest  kontynuowana. Wielka w tym zasługa nowe-

go Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodarczych Pana Jacka 

Króla, Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie Marty Ra-

domskiej oraz członków Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 

w osobach Panów: Janusza Figieli, Pawła Przybyło i Tadeusza Sitka. 

 

  

XIX juŜ Memoriał im. Józefa Gondeli 

zaszczycili swoją obecnością  

znakomici goście w osobach: 
 

- Przewodniczący Wydziału Szkolenia PWZPS - Pan Ar-

tur Łoza, 
- Starosta Powiatu Łańcuckiego -  Pan  Adam Krzysztoń, 

- Wicestarosta powiatu Łańcuckiego - Pan  Józef Rzepka, 
- Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Re-

kreacji Powiatu Łańcuckiego - Pan Marian Kurek, 
- Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych StraŜy PoŜar-

nych, Radny Powiatu Łańcuckiego -  Pan Tadeusz Świą-

toniowski, 

- Radny Powiatu Łańcuckiego -  Pan Tadeusz Gwizdak, 

- Wójt Gminy Rakszawa - Pani Maria Kula, 
- Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa -  Pan Jan Pa-

nek, 

- Sekretarz Gminy Rakszawa - Pani BoŜena Więcław – 

Babiarz, 
- Powiatowy Organizator Sportu – Pan Ja-

nusz Buszta, 
- Powiatowy Organizator Sportu, współtwór-

ca memoriałów  – Pan Jan Jabłoński, 
- Wieloletni dyrektor ZSTG, współtwórca 

memoriałów – Pan Andrzej Bardjan, 

- Dyrektor GOK i C w Rakszawie – Pani 

Agnieszka Rzepka, 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rak-

szawie – Pani Sylwia Basak – Krupczak, 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rak-

szawie – Pani Dorota Sońska – Jagusztyn, 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rak-

szawie – Pani Zofia Antosz, 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Węgli-

skach – Pani GraŜyna Urban, 

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wydrzu –    

Pan Piotr Michno. 

XIX Turniej PIŁKI SIATKOWEJ  
O MEMORIAŁ Józefa Gondeli 

Rakszawa 2009 

A K T U A L N O Ś C I  S P O R T O W E   

Fot; Wręczanie nagród przez panią Wójt Gminy Rakszawa dla Resovia Rzeszów 

 

T egoroczny XIX juŜ Turniej Piłki Siatkowej o memoriał im. Józefa Gondeli wydłuŜony został o czwarty dzień rozgrywek, 

dzięki czemu włączona została do niego po raz pierwszy młodzieŜ szkół podstawowych z terenu Gminy Rakszawa i druŜy-

na dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Soninie. Tak więc od XIX turnieju mecze siatkarskie rozgrywane są juŜ w trzech 

kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i w kategorii OPEN. 
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T o wspaniałe święto rakszaw-

skiego sportu moŜliwe jest 

przede wszystkim dzięki hoj-

ności wszystkich sponsorów   

i darczyńców, którym organizatorzy pra-

gną podziękować w imieniu sportowców, 

młodzieŜy rakszawskiej i własnym. 

XIX Memoriał sponsorowali: 
 

- Firma ITS – Panowie: Andrzej Kuca,  

Jan Kuca, Jerzy Pokrywka, 
- Firma Instalex –  

Państwo: Maria i Jan Kuca, 
- Browar Van Pur –  

Pan Prezes Marek Krzystkiewicz, 
- Starostwo Powiatowe w Łańcucie, 

- Urząd Gminy w Rakszawie, 
- Firma Energokom –  

Pan Prezes Andrzej Janas, 
- Firma Remix –  

Pan Prezes Michał Retmantowicz, 
- Auto Plus – Panowie:  

Stanisław Kuszaj i Witold Walawender, 
- Prezes Banku Spółdzielczego w śołyni – 

Pan Kazimierz Górecki, 
- GS śołynia, 

- Stacja Paliw – Pan Jan Rogowski, 
- Firma Rabit – Pan Jacek Gwizdak, 

- Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki 
Siatkowej w Rzeszowie, 

- PHU Polmad – Pan Jan Mączka, 
- Firma Grafica – Pan Sylwester Puchała, 
- Firma ST – Bud – Pan Tadeusz Stopyra, 

- Firma Ravel – Pan Dariusz Jurek, 
-Zakład Tapicerski – Pan Andrzej Rejman, 

-Studio Fotograficzne –  
Pani Fabiola Przybyło. 

 

 

 

 

S zczególne podziękowania orga-

nizatorzy pragną przekazać na 

ręce Pani Agnieszki Rzepki, 

Dyrektorki Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, za 

pomoc w oprawie  artystycznej  uroczy-

stości otwarcia i zakończenia zawodów. 

Występy artystyczne zespołów tanecznych 

działających przy wymienionym ośrodku 

wprawiły w zachwyt wszystkich uczestni-

ków turnieju. 

        JuŜ dzisiaj organizatorzy zaprasza-

ją wszystkich miłośników piłki siatko-
wej na jubileuszowy XX Memoriał im. 

Józefa Gondeli w styczniu 2010 roku. 
 

Opr. Andrzej Bardjan 

 

W KATEGORII  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Grupa chłopców: 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Węgli-
skach – op. P. Tomasz Naróg 
II miejsce – Szkoła Podstawowa  nr 2       
w Rakszawie – op. P. Tomasz Naróg 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1       
w Rakszawie – op. P. Robert Babiarz 
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wy-
drzu – op. P.  Zbigniew OŜóg 
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3       
w Rakszawie – op. P.  Wiesław Wawrza-
szek 

Grupa dziewcząt:  
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2        
w Rakszawie – op. P. Tomasz Naróg 
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1       
w Rakszawie – op. P. Robert Babiarz 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Soni-
nie – op. P. Marek Piechuta 
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Wy-
drzu – op. P. Zbigniew OŜóg 
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Węgli-
skach – op. P. Tomasz Naróg 
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3      
w Rakszawie – op. P. Wiesław Wawrza-
szek 

  

W KATEGORII 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
 

Grupa chłopców: 

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Rak-

szawie – op. P. Janusz Figiela 
II miejsce – Publiczne Gimnazjum w śoły-
ni – op. P. Grzegorz Fus 
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Bia-
łobrzegach – op. P. Marian Kurek 

Grupa dziewcząt: 
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Rak-
szawie – op. P. GraŜyna Kochman 
II miejsce – Publiczne Gimnazjum w śoły-
ni – op. P. Marta Hryniewska 
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Du-
biecku – op. P. Zdzisław Tereszczak 

 

W KATEGORII OPEN 
  

Grupa męska: 

I miejsce – Uniwersytet Rzeszowski – op. 
P. Adam Maryniak 
II miejsce – Resovia Rzeszów – op. P. Arut 
Łoza 
III miejsce – ITS Anilana Rakszawa – op. 
P. Paweł Przybyło 
IV miejsce – Foto – Hurt Rzeszów – op. P. 
Arkadiusz Zegar 
V miejsce – TKF ZSTG Rakszawa – op. P. 
Tadeusz Sitek 

Grupa Ŝeńska: 

I miejsce – V LO Rzeszów – op.  P. Zbi-
gniew Barszcz 
II miejsce – TKF Remix Rakszawa – op. P. 
Tadeusz Sitek 
III miejsce – Champion Bratkówka – op. P. 
Mariusz Kuszaj 
IV miejsce – LO śołynia – op. P. Marta 
Hryniewska 

 

A K T A L N O Ś C I  S P O R T O W E  

Fot; Wręczanie nagród przez pana Starostę Łańcuckiego  dla TKF Remix R-wa 

Wyniki XIX Memoriału Józefa Gondeli  
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S potkanie Opłatkowe dla osób nie-

widomych i niedowidzących        

z terenu powiatu łańcuckiego od-

było się 28 stycznia br.  

Organizatorami byli: Wójt Gminy Raksza-

wa, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa 

oraz Polski Związek Niewidomych Koło 

Powiatowe w Łańcucie. Oprócz licznie zgro-

madzonych członków koła w spotkaniu 

uczestniczyli goście: przedstawiciele władz 

Polskiego Związku Niewidomych z Rzeszo-

wa i Łańcuta, ze Starostwa w Łańcucie, 

przedstawiciel Biura Poselskiego Kazimierza 

Gołojucha oraz wójtowie z terenu powiatu 

łańcuckiego. Oprawę artystyczną przygoto-

wały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1      

w Rakszawie natomiast część opłatkową po-

prowadził ks. Proboszcz Marek Rybka.       

W części artystycznej wystąpiła kapela ze 

związku niewidomych, która swoim wystę-

pem wprowadziła atmosferę pogody i rado-

ści. 

Opr. Agnieszka Rzepka 

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA OSÓB  

NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 

Z POWIATU ŁAŃCUCKIEGO 

A K T A L N O Ś C I  S P O Ł E C Z N E  

    

W  niedzielę 8 marca 2009 r. Gminny Ośrodek Kul-

tury i Czytelnictwa w Rakszawie zaprosił Panie 

na warsztaty projektowania biŜuterii. Nasza ofer-

ta skierowana była do wszystkich, którzy pragnęli 

rozwijać swoje umiejętności manualne poprzez odkrywanie nowej 

dziedziny sztuki. Wystarczyło poruszyć swoją wyobraźnię, by sa-

modzielnie zaprojektować i wykonać wyjątkową biŜuterię. Podczas 

warsztatów kaŜda z Pań miała okazję zapoznać się z róŜnymi mate-

riałami i technikami robienia biŜuterii. W trakcie trwania kursu po-

wstały kolczyki, naszyjniki i bransoletki do powstania których wy-

korzystano drewniane, szklane i filcowe korale. Warsztaty przepro-

wadziła Justyna Podolec z śołyni oraz Bernadeta Skoczylas instruk-

tor plastyki w GOKiC. W tym samym dniu zaproponowaliśmy rów-

nieŜ naszym Paniom spektakl teatralny pt. „Tango”. Sztuka została 

UROCZYSTY DZIEŃ KOBIET 
wystawiona przez Teatr „Przedmieście” z Miejskiego Domu 

Kultury w Łańcucie. "Tango" to miłosna historia, która została  

opowiedziana w zmysłowym rytmie tanga, gdzie znaleźli śmy 

oczarowanie, zdradę, cierpienie, tęsknotę... Monodram powstał 

według pomysłu i w wykonaniu Klaudii Urban z wykorzysta-

niem fragmentów poezji Haliny Poświatowskiej, Stanisławy 

Zawiszanki, GraŜyny Adamczyk-Lidfke oraz Marka Kewlara. 

Na scenie obok Klaudii wystąpili: Iwona śytecka i Maciej Szu-

kała, główni aktorzy teatru „Przedmieście” Anety Adamskiej 

(pomysłodawczyni, twórczyni i reŜysera). Przypomnę, Ŝe  pre-

miera spektaklu odbyła się w lipcu 2007 podczas Łańcuckich 

Nocy Teatralnych  a w październiku 2007 r. przedstawienie 

zdobyło I nagrodę podczas XV Dni Kultury Szkolnej w Rze-

szowie. 
 Opr. Agnieszka Rzepka 

Fot; Spotkanie Opłatkowe dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu powiatu łańcuckiego 
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KLAUNADA 2009 
A K T A L N O Ś C I  K U L T U R A L N E  

J uŜ po raz VI GOKiC w Rakszawie zorganizował 

Przegląd Zespołów Tanecznych „Klaunada 2009”. 

Jak co roku prezentacja dorobku zespołów tanecz-

nych  odbyła się w sali teatralnej Zespołu Szkół Tek-

stylno Gospodarczych w Rakszawie. Wspólna zabawa, na-

wiązanie nowych kontaktów, wymiana pomysłów i doświad-

czeń oraz współzawodnictwo przyciągnęły do Rakszawy 

zespoły z róŜnych stron naszego województwa.  

W gronie rywalizujących między sobą miejscowości znala-

zły się zespoły z:  Kamienia,  Biedaczowa, Górna, Głogowa 

Małopolskiego, Rzeszowa, ze Świlczy,  Przyszowa, StrzyŜo-

wa, Radymna, ze Stalowej Woli i z Głuchowa. GOKiC        

w Rakszawie  reprezentowało pięć zespołów tanecznych: 

„Tokio” – instruktor Barbara Stopyra, „Mały Flesz” - in-

struktor Dominika Sroczyk, „Impuls” - instruktorek Barbary 

Stopyry i Dominiki Sroczyk, „Flesz”- instruktor Marzena 

Krywult i Centrum Tańca Rakszawa – instruktorów: Łuka-

sza Dudka i Piotra Kwaśniaka.  
 

Grand Prix dla Fabryki Tańca Cameo 

 z Rzeszowa 
 

Jury w składzie: Joanna Szczerbaty, Aneta Markiewicz         

i Ewa Hołub przyznała Grand Prix dla Fabryki Tańca Cameo 

z Rzeszowa oraz nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 
 

kategoria wiekowa dziecięca: 
 

I miejsce - Zespół Flesz z Rakszawy,  
II miejsce - Zespół Bąble z Przyszowa,  
III miejsce - Zespół Koloret ze Świlczy,  
wyróŜnienie - Zespół Wolt B z Rzeszowa. 
 

 

kategoria wiekowa młodzieŜowa: 
 

I miejsce - Zespół Wolt R z Osiedlowego Domu Kultury 
„Pobitno” z Rzeszowa,  
II miejsce – Zespół Mała Wolta ze Stalowej Woli,  
III miejsce - Zespół Maraton Boogie z Giedlarowej,  
wyróŜnienie – duet Cameo z Rzeszowa, Centrum Tańca 
Rakszawa z Rakszawy oraz za osobowość sceniczną otrzy-
mał tancerz  z Zespołu Maraton Boogie z Giedlarowej. 
 

 

Z wycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczali 

Wójt Gminy Maria Kula oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Jan Panek. Konfrontacja dorobku artystycznego 

zespołów tanecznych jest sprawdzianem dla naszych 

młodych tancerzy. Zespoły zauwaŜają swoje niedociągnięcia i mobi-

lizują się do dalszej pracy. Szkoda tylko, Ŝe publiczność rakszawska 

nie dopisała. Gdyby był odpowiedni doping publiczności moŜe nasze 

zespoły zmobilizowałyby się bardziej do rywalizacji. 
 

Opr. Agnieszka Rzepka 

    

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA       
Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie P. Jacka Króla składamy ser-

deczne podziękowania za umoŜliwienie zorganizowania w sali teatralnej: Koncertu Noworocznego, Koncer-

tu Kolęd „Cicha noc, święta noc” oraz VI Przeglądu Zespołów Tanecznych Klaunada 2009. 

Podziękowania składamy równieŜ Zarządowi Firmy ITS sp. z o.o. w Rakszawie za pomoc finansową prze-

znaczoną na zorganizowanie Spotkania Opłatkowego dla osób niewidomych i niedowidzących. 
 

Opr. Agnieszka Rzepka 

        

Fot;  Grand Prix dla Fabryki Tańca Cameo z Rzeszowa 

Fot;  Przegląd Zespołów Tanecznych „Klaunada 2009 



MARZEC 2009                                                    STRONA   24                                         NR 1 (3) / 2009            

 

    
S P O R T  

„Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”…...  

C ytat Św. Augustyna jest do-

skonałą zasadą postępowania 

kaŜdego sportowca, człowie-

ka aktywnego, i wszystkich 

tych, którzy nie ustają w wysiłku osiąga-

nia szczytnych celów. Sport wydaje się 

bardzo wyrazistą działalnością, w której 

najwyŜsze laury osiągają ci, którzy przede 

wszystkim pokonali własne słabości. Jed-

nak prawdziwa arena walki z własnymi 

słabościami rozpoczyna się dopiero wów-

czas, gdy naszym celem nie jest podium 

sportowe, ale nasze zdrowie i dobre samo-

poczucie. Bo w tej walce nie ma zbyt wie-

lu kibiców, nie ma podium, medali, bicia 

rekordów, a jedyne, na co moŜemy liczyć 

to poczucie satysfakcji z osiągniętych re-

zultatów. Ale czy to coś gorszego od setek 

rąk bijących brawa? Zdecydowanie nie. 

Największe dzieła nie muszą dokonywać 

się w świetle jupiterów, przy publiczności, 

z rozgłosem. Te przyjemności pozostawmy 

wyczynowcom, ludziom młodym, tym, 

którzy nie zmagają się z cięŜarem przeŜy-

tych wiosen, chorobą czy otyłością. 

Dajmy sobie szansę na długą młodość, któ-

ra nierozerwalnie sprzęŜona jest z dobrym 

samopoczuciem wynikającym równieŜ        

z kondycji fizycznej. Wszyscy bowiem 

wiemy, Ŝe młodość jest niezaleŜna od wie-

ku. 
Jak sprawić by starość nas nie dopadła? 

Jest jeden sposób – trzeba bardzo chcieć 

być młodym, pracować nad sobą i wzbu-

dzić, (co nie jest łatwe) w sobie pasję ak-

tywności fizycznej. Najłatwiej jednak jest 

tym, którzy tą pasją zarazili się w dzieciń-

stwie, – bo czym skorupka za młodu na-

siąknie… - i nie potrzebują juŜ przełamy-

wać własnej niechęci, lenistwa lub bariery 

braku umiejętności technicznych. 

Celem działań podejmowanych przez 

Towarzystwo Kultury Fizycznej w Raksza-

wie jest stwarzanie dogodnych warunków 

do rozwijania i kontynuowania pasji sporto-

wo- rekreacyjnych przez dzieci młodzieŜ      

i dorosłych. Realizujemy działalność szko-

leniowo rozgrywkową grup siatkarskich      

w kategoriach: III liga seniorów, liga junio-

rów i liga kadetek. Oferujemy równieŜ sze-

reg przedsięwzięć rekreacyjnych dotyczą-

cych: organizacji rozgrywek Rakszawskiej 

Ligi Siatkówki kobiet i męŜczyzn, Mikołaj-

kowego Turnieju Rodzinnego,  Memoriału 

Jana Pawła II, współorganizacji Memoriału 

Józefa Gondeli i Rakszawskiej Ligi Węd-

karskiej oraz prowadzenia siłowni. 

P rowadzimy równieŜ koordynację 

działań, związanych z organiza-

cją sportu szkolnego szkół pod-

stawowych Gminy Rakszawa. 

Jednak priorytetowym celem naszych dzia-

łań, które chcemy realizować w roku 2009, 

jest organizacja szkolenia siatkarskiego na 

poziomie szkół podstawowych, by w ten 

sposób zapewnić zaplecze dla rozgrywek 

grup kategorii kadet, junior i senior, a tym 

samym zaszczepić bakcyla sportu. (bo 

czym skorupka…) WyraŜamy przekonanie, 

Ŝe bez szkolenia podstawowego moŜemy 

skutecznie zachęcać młodzieŜ do uprawia-

nia sportu i rekreacji, ale dyskwalifikujemy 

się ze sportu wyczynowego. 

Borykamy się z wieloma trudno-

ściami, często niezaleŜnymi od nas. Ale 

najbardziej brakuje nam pasjonatów, którzy 

bezinteresownie poświęcą swój wolny czas 

i energię do pracy dla drugiego człowieka. 

Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych 

do wstępowania w nasze szeregi, a pracy 

dla nikogo nie zabraknie. 

 Do śledzenia aktualności sportowych za-

praszamy na stronę www.tkfr.pl  

Opr.  Janusz Figiela Fot;  ITS Anilana Rakszawa podczas rozgrywek Memoriału Józefa Gondeli 2009 
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Gabinet Rehabilitacji REHAMED działa od  1 lipca 2008 roku i wykonuje dla mieszkańców następujące 
usługi z zakresu: 

 

    

    

Gabinet Rehabilitacji REHAMED 

37-111 Rakszawa 427  

(Ośrodek Zdrowia I piętro) 

tel;  784-839-440 

e-mail; maroos1@o2.pl 

 

Gabinet czynny: 

od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-18.00 

 ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE 
 

◘ ćwiczenia czynne i czynne z oporem, prowadzone są 
indywidualnie lub w grupach, 

◘ ćw. izometryczne 
◘ ćw. bierne 
◘ ćw. czynno-bierne 
◘ ćw. w podwieszeniu 
◘ ćw. korekcyjne i wad postawy dla dzieci i młodzieŜy 

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE 
 

◘ Elektroterapia; jonoforeza, galwanizacja, 
diadynamik 

◘ Elektrostymulacja 
◘ Ultradźwięki 
◘ Światłoterapia: lampą Sollux, Bioptron 
◘ Laseroterapia 
◘ Magnetoterapia 
◘ Krioterapia tlenkiem azotu 
◘ pr Träberta 
◘ pr. Kotza 
◘ pr. Interferencyjne 

Wszystkie powyŜsze zabiegi wykonywane 
są przez doświadczonych fizjoterapeutów. 
Zabiegi przeprowadzają rehabilitanci: Anna 
Ruszel, Marek Samolewicz.  
Zabiegi wykonywane są nieodpłatnie         
w ramach umowy podpisanej z NFZ, na 
podstawie „Skierowania na zabiegi fizjotera-
peutyczne” wystawionego przez lekarza spe-
cjalistę bądź lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (rodzinnego).  
Skierowanie jest waŜne przez miesiąc czasu 
od daty wypisania przez lekarza. Istnieje rów-
nieŜ moŜliwość odpłatnego wykupienia po-
szczególnych zabiegów. 

MASAś 

 

◘ masaŜ leczniczy 
◘ masaŜ segmentarny 
◘ masaŜ sportowy 
◘ masaŜ relaksacyjny 
◘ drenaŜ limfatyczny 

    

Dodatkowo od stycznia 2009 roku prowadzona jest rów-
nieŜ rehabilitacja środowiskowa w domu pacjenta na pod-
stawie wystawionej przez lekarza POZ bądź lekarza specjali-
stę „Skierowania na rehabilitacje środowiskową”. Skierowanie 
to jest równieŜ waŜne przez miesiąc od daty wystawienia go 
przez lekarza. 

 
Opr. Marek Samolewicz 
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alendarz imprez GOKiC  

w Rakszawie  

marzec-czerwiec 2009 rok 
 

Drodzy Czytelnicy!!!!!! 
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 nasze-

go Biuletynu. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. Wszelkie informacje i artykuły za-

mieszczamy bezpłatnie. Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych. Redakcja 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;0-17-226-12-81 wew. 44, E-mail; promocja@rakszawa.pl 
 

Redakcja 

        

                 Marzec 2009 rok  

 

 

 

Kwiecień 2009 rok 

Maj 2008 rok 

 

Czerwiec 2009 rok 

    

    

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie ogłasza 
nabór do Klubu Tańca Towarzyskiego "CENTRUM TAŃCA RA-
KSZAWA" 
 

Program zajęć obejmuje: 
- taniec towarzyski (walc angielski i wiedeński, tango, rumba, cha
-cha, jive itp.), -turniej tańca na zakończenie sezonu, 
- naukę form towarzyskich, a poprzez odpowiednio dobrane ćwi-
czenia i zabawy staramy się korygować sylwetkę, 
- udział w turniejach tańca towarzyskiego, 
- wyjazdy integracyjne, 
- proponujemy egzamin na Odznakę Taneczną, 

Zajęcia taneczne są prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów. Nauka odbywa się jeden raz w tygodniu trwa 
60 minut. Odpłatność za zajęcia za miesiąc wynosi 20,00 zł 
od osoby. 
 

Zajęcia organizacyjne odbędą się 23 marca 2009 r.  
o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa  

w Rakszawie - sala klubowa (parter). 

Informacji udziela GOKiC w Rakszawie tel.017 -226 -12 -89  
 
 

Serdecznie zapraszamy ! 

    

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO OGŁASZA NABÓRKLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO OGŁASZA NABÓRKLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO OGŁASZA NABÓRKLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO OGŁASZA NABÓR    

23.03 „Kwiaty z krepiny” – kurs wykonywania 

24-25.03  „Wielkanocne inspiracje”- warsztaty flory-

27.03  Gminny Konkurs Literacki pt. „Moja podróŜ 

30-31.03 Gminny Konkurs Recytatorski Raki 2009 

30.03-6.04 Kiermasz Wielkanocny 

2.04 Gminny Konkurs Muzyczny Do Re Mi 2009 

7.04  Gminny Konkurs Wielkanocny „Palmy,   

Pisanki, Stroiki” 

7.04 Wystawa ikon 

27-30.04 Dni Tańca 

4-11.05 Czytamy dzieciom bajki 

10-21.05 Konkurs  czytelniczy o „Przygodach Pana 

Samochodzika” – konkurs wieloetapowy  

14.05 Konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz utwory 

Ewy Szelburg Zarembiny”? 

18.05 otwarcie wystawy grafiki 

10.06 Pasowanie na Czytelnika 

18.06 Sobótkowe Szaleństwo – impreza w plene-

rze na Osadzie 

20-21.06 otwarcie sezonu turystycznego w Osadzie 

29.06 Poszukiwanie skarbu Templariuszy 
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 BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA 

 PRZEDSZKOLAKI Z KLASY „O” 
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