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N owe place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, bezpłatne ka-
fejki dla mieszkańców, wyremontowany Dom Ludowy      i 

GOKiC, budowa kanalizacji i sieci wodociągowej, zakup śmie-
ciarki -to tylko niektóre zadania z PROW, na które Gmina Raksza-
wa pozyskała środki unijne.  
 

W  tym roku w przysiółku Rakszawa-Potok wybudowano 
nową sieć kanalizacyjną do której przyłączono 42 gospo-

darstwa domowe, powstała nowa sieć wodociągowa. Przeprowa-
dzenie tej inwestycji było możliwe dzięki pozyskaniu dotacji unij-
nej w wysokości ok. 550 tys. zł, którą Gmina Rakszawa otrzymała 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniu 24.01.2012r. 
Wójt Gminy podpisał umowę z  Samorządem Województwa Pod-
karpackiego o przyznanie pomocy na dofinansowanie w/w inwe-
stycji. Całkowity koszt operacji wyniósł: ok. 975 tys. zł.  
 

R ealizacja budowy boiska o sztucznej nawierzchni przezna-
czonego do gry w piłkę nożną i siatkową bez środków z UE 

byłaby niemożliwa. Gmina pozyskała na ten cel kwotę 300 tys. zł. 
W dniu 3.10.2012r. Wójt Gminy Rakszawa zawarł umowę 
z Samorządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie 
budowy ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego w miejscowości 
Rakszawa w ramach działania Osi 4 Leader. Całkowita wartość 
projektu wynosi ok. 470 tys. zł. Jeszcze w tym roku mieszkańcy 
zagrają w piłkę nożną na boisku zlokalizowanym w pobliżu sklepu 
ABC. 
 

M ieszkańcy korzystają bezpłatnie z dostępu do sprzętu kom-
puterowego i Internetu w trzech miejscowościach. W ra-

mach operacji pn. Zakup sprzętu komputerowego w Gminie Rak-
szawa w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Roz-
woju” objętego PROW na lata 2007-2013 i otrzymaniu dofinanso-
wania w wysokości ok. 25 tys. zł zostały uruchomione dwie kafej-
ki internetowe zlokalizowane w Szkole Podstawowej 
w Węgliskach i Szkole Podstawowej w Wydrzu.  
 

P ragnę nadmienić, że od 2009 roku mieszkańcy nieodpłatnie 
korzystają z 10 stanowisk komputerowych zlokalizowanych           

w budynku poczty w miejscowości Rakszawa współfinansowa-
nych ze środków EFS w ramach projektu „Wioska internetowa-
kształcenie na odległość na terenach wiejskich” w ramach którego 
otrzymaliśmy sprzęt komputerowy o wartości ok. 100 tys. zł.  
 

W  tym roku zostanie uruchomiona czwarta kafejka interneto-
wa dla mieszkańców zlokalizowana w budynku Publiczne-

go Gimnazjum w Rakszawie. Gmina na ten cel pozyskała kwotę 
15 tys. zł w ramach osi 4 Leader. 

 

D la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem 

dofinansowania w zakresie działań: „Odnowa i rozwój 
wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”, osi 4 LEADER.  
Dzięki dotacjom unijnym, które Gmina Rakszawa po-
zyskała w ramach tych działań wieś zyskuje nowoczesne  
i odświeżone oblicze.  

Wójt Gminy Rakszawa 
Maria Kula 

Fot; Dom Ludowy w Rakszawie w nowej odsłonie. 

Fot; Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne w Rakszawie. 

Fot; W GOKiC  wykonano remont pomieszczeń i wymianę instalacji 
elektrycznej. 

N ie spoczywamy na laurach…., jeszcze w tym ro-
ku Gmina Rakszawa zamierza ubiegać się o dota-

cje w ramach PROW osi 4 Leader na dofinansowanie 
budowy boiska w miejscowości Wydrze oraz zakupu 
wyposażenia do budynku remizy OSP w Węgliskach. 
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G mina Rakszawa zamierza złożyć wniosek do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia polegające-
go na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Rakszawa. 
 

D ofinansowanie jakie Gmina może otrzymać obejmuje 
koszty: demontażu, transportu i zdeponowania odpadów 

na składowisku. Koszty związane z zakupem i wykonaniem 
nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel nieruchomo-
ści. 
Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot 
wyłoniony przez Gminę Rakszawa w wyniku procedury udzie-
lania zamówienia publicznego. 
 

 

P onadto informujemy, że co najmniej 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia robót budowlanych polegających na demonta-

żu pokrycia dachowego, bezwzględnie należy zgłosić ten za-
miar w Starostwie Powiatowym w Łańcucie. Obowiązek spo-
czywa na właścicielu nieruchomości, a nie na firmie wykonują-
cej roboty demontażowo-budowlane. 

Wójt Gminy Rakszawa 
Maria Kula 

 

W ójt Gminy Rakszawa informuje o przystąpieniu 
do tworzenia listy zainteresowanych skorzysta-

niem w 2013r. z działań mających na celu usuwanie 
azbestu z nieruchomości, których właścicielami są osoby 
fizyczne. 

A zbest jest nazwą handlową grupy minerałów włókni-
stych, które pod względem chemicznym są uwodniony-

mi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobo-
twórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włó-
kien, zawieszonych w powietrzu. Narażenie na pył azbestowy 
może być przyczyną następujących chorób układu oddecho-
wego:  
– pylicy azbestowej   
– łagodnych zmian opłucowych,  
– raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, po-
wodowanego przez azbest), 
- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wy-
sokiej złośliwości. 
 

S zacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyro-
bów zawierających azbest stanowią płyty azbestowo-

cementowe (faliste i płaskie). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 
r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zaka-
zano wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierający-
mi azbest. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszo-
ne są o złożenie wniosku do dnia 31.10.2012r. w Urzę-
dzie Gminy w Rakszawie.  

Formularze wniosku dostępne są: w Urzędzie Gminy   
w Rakszawie, pokój nr 9 oraz na stronie internetowej: 
www.rakszawa.pl  zakładka AKTUALNOŚCI 
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac 
związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Rakszawie, pokój nr 9, tel. 17 226 12 81 
wew. 47 



BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 4                                                                    NR 3 (17) / 2012 

 

 

W śród świadczeń pomocy społecznej 
wyróżnia się dwa podstawowe ro-

dzaje świadczeń: świadczenia pieniężne         
i niepieniężne.  
Do świadczeń pieniężnych zaliczają się: zasi-
łek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy       
i specjalny zasiłek celowy:  
Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się: 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki 
na ubezpieczenie społeczne, sprawienie po-
grzebu, schronienie, niezbędne ubranie, posi-
łek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszka-
nia, kompletowanie dokumentacji w sprawie 
kierowania do domu pomocy społecznej, praca 
socjalna. 

Zasiłek stały przysługuje:  
◘ pełnoletniej osobie samotnie gospodarują-

cej, niezdolnej do pracy z powodu wieku 
lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli 
nie posiada dochodu lub jej dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 

◘ pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 
dochód, jak również dochód na osobę w 
rodzinie są niższe od kryterium dochodowe-
go na osobę w rodzinie. 

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:  

◘ w przypadku osoby samotnie gospodaru-

jącej - różnicy między kryterium docho-
dowym osoby samotnie gospodarującej a 
dochodem tej osoby, z tym że kwota za-
siłku nie może być wyższa niż 444 zł 
miesięcznie; (od 1 października 2012 r. nie 

może być wyższa  niż 529 zł). 
◘ w przypadku osoby w rodzinie - różnicy 

między kryterium dochodowym na osobę 
w rodzinie a dochodem na osobę w ro-
dzinie. 

Kwota zasiłku stałego nie może być niż-
sza niż 30 zł miesięcznie. 
 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku 
stałego i renty socjalnej, świadczenia pielę-
gnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania, zasi-
łek stały nie przysługuje. 
Osobę przebywającą w domu pomocy spo-
łecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do 
niego uznaje się za osobę samotnie gospo-
darującą, jeżeli przed przyjęciem do domu 
pomocy społecznej lub rozpoczęciem ocze-
kiwania na miejsce w takim domu była 
uprawniona do zasiłku stałego. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szcze-
gólności ze względu na długotrwałą choro-
bę, niepełnosprawność, bezrobocie, możli-
wość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów zabezpiecze-
nia społecznego:  
◘ osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód jest niższy od kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodarującej; 

◘ rodzinie, której dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego rodziny. 
Zasiłek okresowy ustala się:  
◘ w przypadku osoby samotnie gospodaru-

jącej - do wysokości różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie 
gospodarującej a dochodem tej osoby, z 
tym że kwota zasiłku nie może być wyż-

sza niż 477 zł miesięcznie;  
od 1 października 2012 kwoty 542 zł 
◘ w przypadku rodziny - do wysokości 

różnicy między kryterium dochodo-
wym rodziny a dochodem tej rodzi-
ny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może 
być niższa niż 50 % różnicy między:  
◘ kryterium dochodowym osoby sa-

motnie gospodarującej a dochodem 
tej osoby; 

◘ kryterium dochodowym rodziny       

a dochodem tej rodziny. 
Kwota zasiłku okresowego nie może 
być niższa niż 20 zł miesięcznie. 
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek 
okresowy, ustala ośrodek pomocy spo-
łecznej na podstawie okoliczności spra-
wy. 

W celu zaspokojenia niezbędnej po-
trzeby bytowej może być przyznany 
zasiłek celowy. 
 

Zasiłek celowy może być przyznany    
w szczególności na pokrycie części lub 
całości kosztów zakupu żywności, le-
ków i leczenia, opału, odzieży, niezbęd-
nych przedmiotów użytku domowego, 
drobnych remontów i napraw w miesz-
kaniu, a także kosztów pogrzebu.  
Osobom bezdomnym i innym osobom 
niemającym dochodu oraz możliwości 
uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
może być przyznany zasiłek celowy na 
pokrycie części lub całości wydatków 
na świadczenia zdrowotne. Zasiłek ce-
lowy może być przyznany również oso-
bie albo rodzinie, które poniosły straty 
w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek 
celowy może być przyznany także oso-
bie albo rodzinie, które poniosły straty 
w wyniku klęski żywiołowej lub ekolo-
gicznej.  
 

P rawo do świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej przysługuje  

(art. 8 ustawy o pomocy społecznej): 

◘ osobie samotnie gospodarującej, której 

dochód nie przekracza kwoty 477 zł, 
zwanym dalej kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej; 

(od 1 października 2012 r.  kwoty 542 zł) 
◘ osobie w rodzinie, w której dochód na 

osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwa-
nym dalej kryterium dochodowym na 
osobę w rodzinie; 

(od 1 października 2012 kwoty 456 zł). 

ZASIŁEK STAŁY 

ZAZASIŁEK OKRESOWY 

ZAZASIŁEK CELOWY 
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ŚWIADCZENIA  RODZINNE 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
osobie albo rodzinie o dochodach przekra-
czających kryterium dochodowe może być 
przyznany: specjalny zasiłek celowy w wy-
sokości nieprzekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny, który nie pod-
lega zwrotowi. 
 

D o świadczeń niepieniężnych zalicza-
ją się: składki na ubezpieczenie zdro-

wotne, składki na ubezpieczenie społeczne, 
sprawienie pogrzebu, schronienie, niezbęd-
ne ubranie, posiłek, usługi opiekuńcze        
w miejscu zamieszkania, kompletowanie 
dokumentacji w sprawie kierowania do 
domu pomocy społecznej, praca socjalna. 
Osoba lub rodzina ma  prawo do schronie-
nia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli 
jest tego pozbawiona. Udzielenie schronie-
nia  następuje poprzez przyznanie tymcza-
sowego miejsca noclegowego w noclegow-
niach, schroniskach, domach dla bezdom-
nych  i innych miejscach do tego przezna-
czonych. Przyznanie niezbędnego ubrania 
następuje przez dostarczenie osobie potrze-
bującej: bielizny, odzieży i obuwia odpo-
wiednich do jej indywidualnych właściwo-
ści oraz pory roku. Pomoc doraźna albo 
okresowa w postaci jednego gorącego posił-
ku dziennie przysługuje osobie, która wła-
snym staraniem nie może sobie go zapew-
nić. 
Gmina Rakszawa może sprawić pogrzeb 
osobom zmarłym, które w chwili zgonu 
zamieszkiwały lub przebywały na terenie 
Gminy Rakszawa i nie ustalono osób zobo-
wiązanych do sprawowania pogrzebu,        
w tym osobom bezdomnym, posiadającym 
rodzinę, gdy rodzina ta odmawia sprawienia 
pogrzebu lub nie może pogrzebu sprawić ze 
względów materialnych. (Uchwała Nr XVII-
I/121/08 Rady Gminy Rakszawa z dnia 12 wrze-
śnia 2008r.) 

Forma pomocy dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych, stanowią zadanie własne 
gminy o charakterze obowiązkowym. Przy-
sługują osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
gają pomocy innych osób, a takiej pomocy 
są pozbawione. Mogą być przyznane rów-
nież osobom, które wymagają pomocy in-
nych, a których rodzina a także wspólnie 
zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 
takiej pomocy nie mogą świadczyć.  

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w za-
spokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz w miarę możliwości zapew-
nienie kontaktu z otoczeniem. Na podstawie 
Uchwały Rady Gminy w Rakszawie nr XVI/96/08 z 

dnia 3 czerwca 2008r. koszt 1 godziny świad-
czonych usług wynosi: 14,50zł. Usługi opie-
kuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, 
których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego okre-
ślonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej.  

W przypadku  braku możliwości zapewnienia 
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
osobie wymagającej całodobowej opieki        
z powodu wieku lub niepełnosprawności nie-
mogącej samodzielnie funkcjonować w co-
dziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuń-
czych przysługuje prawo umieszczenia        
w Domu Pomocy Społecznej. Osobę tę kie-
ruje się do domu pomocy społecznej odpo-
wiedniego typu, zlokalizowanego jak najbli-
żej miejsca zamieszkania. 

Praca socjalna jest podstawowym zada-
niem własnym o charakterze obligatoryj-
nym. Rozumiana jest jako działalność zawo-
dowa mająca na celu pomoc osobom i rodzi-
nom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdol-
ności do funkcjonowania w społeczeństwie 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecz-
nych oraz tworzenie warunków sprzyjających 
temu celowi.   
Praca socjalna to forma wsparcia świad-
czona osobom i rodzinom bez względu na 
posiadany dochód.           
  

Praca socjalna sprowadza się do opracowania 
diagnozy społecznej, wypracowania właści-
wych i skutecznych form pomocy, podejmo-
wania działań mających na celu eliminowanie 
lub ograniczenie przyczyn niewydolności 
finansowej, przeciwdziałanie marginalizacji    
i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 
pozostających w kręgu zainteresowania po-
mocy społecznej. W ramach pracy socjalnej 
pracownicy socjalni udzielają pomocy 
zwłaszcza w staraniach o alimenty, we wno-
szeniu spraw sądowych o stosowanie prze-
mocy, kierują do odpowiednich grup wspar-
cia lub dobranej odpowiednio do stwierdzo-
nego problemu instytucji fachowego pomaga-
nia. W tym zakresie współpracują z sądem, 
policją, pedagogami szkolnymi, punktem 
interwencji kryzysowej i innymi instytucjami. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów         
z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się 
stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych 

(Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. 
podwyższone zostaną kwoty kryte-
riów dochodowych uprawniających 
do świadczeń rodzinnych oraz wyso-
kość zasiłku rodzinnego. 
Kwoty kryteriów dochodowych będą 
wynosić: 
Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 
31 października 2014 r. 
 

- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł 
na osobę w rodzinie, w której jest 
dziecko niepełnosprawne, 
 

Od dnia 1 listopada 2014 r. 
 

- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł 
na osobę w rodzinie, w której jest 
dziecko niepełnosprawne.  
Kwoty zasiłku rodzinnego będą wyno-
sić: 
- 77 zł na dziecko do 5 lat,        
-106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 
lat, 
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 
24 lat. 
 

Na obecnym poziomie pozostaje wy-
sokość dodatków do zasiłku rodzin-
nego, wynoszą one: 
 

Dodatki z tytułu:  
 

◘ urodzenia dziecka  – 1000 zł 
◘ korzystanie z urlopu wychowawcze-

go – 400  zł 
◘ samotnego wychowania  – 170zł  

(dzieci niepełnosprawne 250  zł) 
◘ wychowanie w rodzinie wielodziet-

nej  – 80  zł 
◘ kształcenia i rehabilitacji  – 60 zł do 

ukończenia 5 roku życia, 80 zł powy-
żej 5 roku życia 

◘ rozpoczęcie roku szkolnego – 100 zł  
(przysługuje także dla uczniów ZERÓW-
KI) 

◘ nauka poza miejscem zamieszkania – 

90 zł  – dojazd  50 zł 
 

zasiłek pielęgnacyjny  – 153 zł 
świadczenie pielęgnacyjne 520 zł  

 
 
 
 
 
 

Opr.  Krystyna Kiełbasa 
Kierownik GOPS w Rakszawie 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY 

USŁUGI OPIEKU ŃCZE 

PRACA SOCJALNA 
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O bchody Jubileuszu poprzedziły 
prace remontowe. Nowa, elewacja 

budynku remizy OSP cieszyła oko wi-
dzów.  
 

O bchody rozpoczęła uroczysta msza 
św. w kościele filialnym pw. św. 

Piotra i Pawła, celebrowana przez kape-
lana krajowego strażaków  ks. dr Jana 
Krynickiego, ks. Prałata Jana Krzywiń-
skiego, ks. Józefa Kota i ks. Bogdana 
Ciska naszego rodaka pracującego na 
misjach w Wielkiej Brytanii.  
 

W  homilii wygłoszonej podczas 
mszy św. ks. dr Jan Krynicki 

przywołał postać św. Floriana  patrona 
strażaków, w życiu którego męstwo, 
odwaga, ofiarność i wierność Bogu oraz 
służba ludziom były na pierwszym miej-
scu.  

Strażacka służba to służba drugiemu człowieko-
wi, to służba miłości Boga i bliźniego.      
 

J ej piękny charakter jak podkreślił ks. dr Jan 
Krynicki oddaje hasło często wypisywane na 

sztandarach strażackich „Bogu na chwałę, lu-
dziom na pożytek”. Wspomniał także o symboli-
ce sztandaru męstwie, odwadze, ofiarności i po-
święceniu wokół ochrony życia i mienia obywa-
teli, ku pożytkowi Rzeczypospolitej Polskiej.  

P o zakończonej Mszy Św. rozpoczął się cere-
moniał symbolicznego wbijania gwoździ 

przez fundatorów sztandaru i honorowych gości. 
Przed budynkiem remizy prezes OSP Węgliska 
Andrzej Baran powitał uroczyście strażaków, 
honorowych gości i mieszkańców.  
 

S woją obecnością  zaszczycili: Wójt Gminy 

Rakszawa Maria Kula, poseł na Sejm RP 
Kazimierz Gołojuch– fundator sztandaru,          
ks. dr Jan Krynicki kapelan krajowy strażaków,           
st. bryg. Jan Ziobro zastępca Podkarpackiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, Mieczysław 
Kot dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP, Józef Rzep-
ka V-ce Starosta Łańcucki, bryg. Roman 
Poterek Komendant Powiatowy PSP, 
Tadeusz Świątoniowski Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP.  
 

U roczyście sztandar jednostce prze-
kazał poseł na Sejm RP Kazimierz 

Gołojuch w asyście Wójt Marii Kula. 
Wszystkim pomysłodawcom nadania 
sztandaru druhowie podziękowali sło-
wami: „W służbie ojczyzny”. 

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 
  

...Nie szukają wymówek, gdy mają speł-
nić swój obowiązek. Zaakceptowali 
strach, idą naprzód mimo strachu, które 
mówi: zawróć. To oni ochotniczo lecz    
z trudem i wysiłkiem pokonują prze-
szkody i opory wypełniając swój obo-
wiązek... strażacy, bo o nich mowa 
świętowali swoje  100-lecie istnienia…. 

Fot;  Jubileusz 100-lecie OSP w Węgliskach. 

 

W  niedzielę 29 lipca 2012r., 
odbyły się uroczystości       

z okazji jubileuszu, jakim jest 100-
lecie istnienia OSP w Węgliskach.  
 

Był to szczególny dzień dla całej 
społeczności strażackiej z terenu 
Gminy Rakszawa oraz dla mieszkań-
ców. Najważniejszym akcentem ju-
bileuszowej uroczystości było nada-
nie jednostce sztandaru oraz poświę-
cenie lekkiego samochodu gaśnicze-
go.  

W  czasie nabożeństwa miało miejsce 
poświęcenie nowego sztandaru, który 

został odznaczony Złotym Znakiem Zwi ąz-
ku. Wypada tu dodać, że nasza miejscowość 
jest jedną z najmniejszych w kraju, która po-
siada odznaczony sztandar. 

Fot; Sztandar odznaczony Złotym Znakiem 
Związku. 
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M ieszkanki wsi chęt-
nie spotykają się 

we wspólnym gronie, 
przygotowując tradycyjne 
potrawy na festyny, kon-
kursy czy dożynki. Ponad-
to co roku panie dowodzą 
swych umiejętności ręko-
dzielniczych robiąc wspa-
niały wieniec dożynkowy.  
 

K oło Gospodyń Wiej-
skich w Wydrzu li-

czy niewiele osób, ale po-
trafi pracować i nie żałuje 
czasu ani trudu, aby pro-
mować swoją miejscowość 
oraz Gminę Rakszawa.  
Świadczą o tym liczne po-

Fot; Wieniec  dożynkowy wykonany przez KGW 
z Wydrza. 

 

Ballada o makach i chabrach   
W seledynowych łanach zbóż 
 przystanął Malarz Słońce. 
Swoje sztalugi rozłożył już 
i pędzel ujął w dłonie 
 
Z nieba błękitu troszkę wziął 
dołożył jezior głębi 
przyciemnił płatki o jeden ton 
i lekko je wyzębił. 
 
Ożyła zieleń. Tysiącem ócz 
spojrzały zboża łany. 
Do słońca głowę radośnie 
wzniósł 
bławatek, chabrem zwany… 

(T. Rupa) 

Fot;  VI Targi Żywności Tradycyjnej „Festiwal 
Podkarpackich Smaków”  w Górnie. 

K olejnym punktem uroczy-
stości było poświęcenie 

samochodu strażackiego i uro-
czyste wręczenie kluczy przez 
fundatora-Wójta Gminy Marię 
Kula. 
 

P odczas uroczystości jubile-
uszowej przyznano medale, 

odznaczeni  i wyróżnienia.  
 

Odznaczeni zostali: 
Brązowym Krzyżem Zasługi:  
Andrzej Sęk  
Złotym Znakiem Zwi ązku:  
Andrzej Baran  
Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza: 

Antoni Świątoniowski, Jan Kuca 
Odznaką „Wzorowy Strażak”:   
Wojciech Baran, Michał Cisek, Łu-
kasz Hewelt, Jan Świątoniowski, 
Mateusz Babiarz. 
Medalem „Za zasługi dla pożar-
nictwa” :  
Jacek Baran, Zofia Stopyra, Andrzej 
Wiech, Grażyna Urban, Andrzej 
Jurek, Damian Baran, Halina Dec, 
Łukasz Cisek, Paweł Sowa, Przemy-
sław Baran, Jacek Woś. 
 

Z grupowaniem pododdziałów 
Ochotniczych Straży Pożar-

nych biorących udział w uroczysto-
ści dowodził Kapitan Państwowej 
Straży Pożarnej Tomasz Kozioł. 

 

U dział w całej uroczystości Orkiestry Dętej 
„Zgoda” z GOKiC w Rakszawie nadał jej wy-

jątkową oprawę a ich występ wzbudził podziw 
wśród widzów. 

dejmowane inicjatywy, udział    
w wielu regionalnych uroczy-
stościach, zdobyte nagrody       
i wyróżnienia: 
 

P odczas corocznych „Dni 
Otwartych Drzwi” Pod-

karpackiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, które odbyły 
się w 2012r. w Boguchwale, 
Koło Gospodyń Wiejskich       
z Wydrza   w prezentacji tra-
dycyjnych wyrobów domo-
wych zajęło zaszczytne           
II miejsce.  
 

W  konkurencji- produkty 
wytwarzane metodami 

tradycyjnymi na VI Targach 
Ż ywn ośc i  T r ad yc y jn e j 
„Festiwal Podkarpackich Sma-
ków” zorganizowanych 1 lipca 
2012 r. w Górnie członkinie 
KGW Wydrze zajęły I i III 
miejsce. Do Wydrza panie 
wróciły z nagrodą -nowym 
sprzętem kuchennym. 
 

U dział w XIII Festiwalu 
Kwiatów w dniu 22 lip-

ca 2012r. w Albigowej okazał 
się dla Koła Gospodyń Wiej-
skich z Wydrza strzałem         
w dziesiątkę.  

Zgłoszony do  konkursu lite-
rackiego wiersz autorstwa Te-
resy Rupa– członkini Koła zdo-
był II miejsce. 
 

Oto jego fragment: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warto pracować a potem cie-
szyć się sukcesami. 

 
 

Opr. Teresa Rupa 

Opr. Andrzej Baran   
Prezes OSP Węgliska 

W  Gminie Rak-
szawa w małej 

miejscowości Wydrze 
liczącej 556 mieszkań-
ców prężnie działa Ko-
ło Gospodyń Wiejskich 
zrzeszając członków 
zainteresowanych kul-
tywowaniem pięknych 
tradycji regionu i r ęko-
dzielnictwa. 
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N a posiedzeniach Rady Gminy w okresie od czerwca do 
września podjęto 20 uchwał min.; 

 

1. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Raksza-
wa z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014; 

 

2. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012r.;  
-z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie:66 tys. zł z Podkar-
packiego Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gminnej Rak-
szawa Kąty; 
-z tytułu otrzymania dofinansowania w wysokości 24 665,90 zł ze 
środków UE na zakup sprzętu komputerowego w Gminie Raksza-
wa (utworzenie bezpłatnych kafejek internetowych w Szkole Pod-
stawowej w Węgliskach i w Wydrzu); 
-w związku z budową boiska rekreacyjnego w miejscowości Rak-
szawa (boisko obok sklepu ABC). 
-w związku z zaplanowanym zadaniem polegającym na przebudo-
wie ogrodzenia i utwardzenie placu przy Publicznym Gimnazjum 
w Rakszawie.  
- w związku z zadaniem polegającym na opracowaniu dokumenta-
cji projektowej budowy boiska w miejscowości Wydrze. 
3. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Rakszawa na lata 2012-2015. 
-w zakresie realizacji pilotowanego przez marszałka projektu pn. 
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. W ramach tego 
projektu w czwartym kwartale bieżącego roku w Urzędzie Gminy 

w Rakszawie rozpocznie się modernizacja sieci komputerowej, 
natomiast w przyszłym roku będą dostawy m.in. sprzętu kompu-
terowego oraz oprogramowania do elektronicznego obiegu doku-
mentów i tzw. e-usług. Wartość projektu realizowanego w Urzę-
dzie Gminy  w Rakszawie to ok. 430 tys. zł, gmina musi zapew-
nić wkład własny w wysokości ok. 68 tys. zł. 
4. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego likwidacji 
Posterunku Policji w Rakszawie; Rada Gminy wyraziła sprze-
ciw wobec planowanej likwidacji posterunku. Jednak z dniem 
1.10.2012r. posterunek został zamknięty. 
5. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rakszawa    
w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Pol-
sce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi  V: Zrówno-
ważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki 
naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Opera-
cyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
Gmina Rakszawa wyraziła wolę przystąpienia do w/w projektu, 
który zakłada wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych budo-
wę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stoja-
ków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp.  
6. w sprawie zabezpieczenia kwoty 67 650,00 zł na 2013r. na 
wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Węgliska. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa 

Marzena Janas-Piwińska 
 

 

P rogram  

O gółem Szkoły zostały wyposażone w 52 laptopy, 4 ta-
blice interaktywne, 2 systemy do zbierania i analizo-

wania odpowiedzi, 4 projektory krótkoogniskowe, 2 zesta-
wy głośnikowe, 2 projektory multimedialne, 2 ekrany pro-
jekcyjne, 2 wizualizery, urządzenie wielofunkcyjne: drukar-
ka, kopiarka, skaner oraz niezbędny sprzęt do utworzenia 
szkolnych sieci bezprzewodowych. 
 

N auczyciele zostali przeszkoleni z obsługi sprzętu 
komputerowego i podczas lekcji w klasach IV-VI bę-

dą stosować technologie informacyjne i komunikacyjne ma-
jąc na celu zmianę modelu nauczania w kierunku rozwija-
nia kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego 
myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wyko-
rzystywania dostępnych źródeł wiedzy. 
 

U czniowie będą mogli korzystać z mobilnego sprzętu 
w szkole,  na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym 

od zajęć dydaktycznych. 
Maria Nycz 

UG Rakszawa 

D wie szkoły podstawowe z Rakszawy nr 2 i nr 3 są 
jednymi z 28 szkół w województwie podkarpackim, 

które zakwalifikowały się do udziału w pilotażowym Rzą-
dowym programie rozwijania kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła".  
 

O gółem do Wojewody Podkarpackiego do 30 kwietnia 
br. wpłynęło 225 wniosków z 79 samorządów.        

Gmina Rakszawa ubiegała się o dofinansowanie pilotażu dla 
3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3. W wyniku losowania 
zakwalifikowały się dwie. Biorąc pod uwagę ilość szkół 
ubiegających się o dofinansowanie, wynik budzi ogólne za-
dowolenie. 

W  ramach programu do szkół trafił sprzęt kompute-
rowy o wartości ok. 225 tys. zł. Gmina Rakszawa 

pokryła tylko 20% całej sumy.  
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W  obchodach uczestniczyli: piłka-
rze, kibice, społeczność lokalna 

oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Rak-
szawa Maria Kula, sekretarz Bożena Wię-
cław-Babiarz, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Rakszawa Marzena Janas-Piwińska, 
zastępca przewodniczącego Jan Panek.  
Specjalnym gościem uroczystości był pre-
zes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
Kazimierz Greń- działacz piłkarski znany 
w całej Polsce oraz Władysław Sęk jeden 
z założycieli KS Włókniarz. 
 

O ficjalną część uroczystości otworzył 
Prezes Klubu Łukasz Urban, który 

przywitał wszystkich zaproszonych gości 
i kibiców. Wiceprezes Karol Bolesławski 
przedstawił historię klubu, która sięga 
roku 1947. 
 

U roczystość uświetnił mecz pokazo-
wy najlepszych zawodników ama-

torskiego turnieju piłki nożnej o puchar 

prezesa KS Włókniarz oraz mecz piątej 
kolejki V ligi rzeszowskiej pomiędzy 
Włókniarzem i Błażowianką.   
W pierwszym meczu zwyciężyły Woło-
chy, a w ligowym KS Włókniarz.  
 

P odczas uroczystości zaprezentowały 
się zespoły taneczne działające przy 

Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnic-
twa w Rakszawie.  
 

Z arząd wręczył nagrody najlepszym 
drużynom i zawodnikom wakacyj-

nego turnieju o puchar prezesa.  
Senior Władysław Sęk został odznaczo-
ny medalem i otrzymał gorące brawa od 
publiczności. Ten podniosły moment           
w pięknym stylu połączył odległe począt-
ki klubu z trudnych czasów powojennych 
z wesołym jubileuszem w XXI wieku. 
 

W ójt Gminy Rakszawa Maria Kula 
w swoim przemówieniu złożyła 

serdeczne gratulacje i życzyła kolejnych 
lat obfitujących w sukcesy, talenty spor-
towe, hojnych darczyńców i sympatyków 
sportu. 
 

P rezes Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej Kazimierz Greń gratulował 

naszym działaczom awansu do klasy 
okręgowej i podarował piłkarskie upo-
minki. 
 

I mprezę zakończyła zabawa taneczna, któ-
ra była świetną okazją do integracji za-

wodników, kibiców, działaczy i gości. 
 

T a sportowa niedziela była też okazją do 
wyrażenia podziękowań wszystkim 

dotychczasowym sponsorom Klubu, którzy 
przez tę bezinteresowną pomoc przyczyniają 
się do krzewienia kultury fizycznej w Gminie 
Rakszawa. 

  
Bartosz Bolesławski 

 

Pewnego dnia w roku 1947 grupa pasjo-
natów piłki nożnej postanowiła założyć    
w Rakszawie klub sportowy. Prym wśród 
nich wiedli ludzie spoza naszej miejsco-
wości, którzy w wyniku zawieruchy wo-
jennej znaleźli się akurat w Rakszawie 
(m. in. Zygmunt Zieliński, ojciec zasłużo-
nego działacza Piotra Zielińskiego, który 
przed wojną trenował w grupach mło-
dzieżowych Pogoni Lwów). Pierwotną 
nazwą była Rakszawianka, jednak już po 
roku nazwę przemianowano na Włók-
niarz. Na początku działało wiele sekcji, 
po kryzysie w latach 60-siątych ostała się 
jedynie piłkarska, która już od 65 lat daje 
wiele radości naszej małej społeczności. 

N iedziela 9 września 2012r. mi-
nęła pod znakiem piłkarskiego 

święta, które zostało zorganizowane 
na stadionie sportowym w Raksza-
wie z okazji jubileuszu 65-lecia Klu-
bu Sportowego Włókniarz. 

Fot; Władysław Sęk jeden z założycieli KS Włók-
niarz przyjmuje gratulacje od Wójta Gminy Rak-
szawa i Prezesa KS Włókniarz. 

Fot; Roman Śli ż –długoletni zawodnik KS Włókniarz przyjmuje nagrodę od  
Prezesa Klubu i gratulacje od Wójta Gminy Rakszawa. 
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P onadto widzowie mogli usłyszeć koncert 
Orkiestry Dętej „Zgoda”, obejrzeć układ 

choreograficzny w wykonaniu zespołu tanecz-
nego Małe Tokio oraz spektakl teatralny „Eros  
i Psyche”. Sztuka w reżyserii Anety Adamskiej 
i Macieja Szukały w wykonaniu: Kingi 
Wawrzaszek, Aleksandry Buszty, Moniki Dołę-
gi, Magdaleny Maślanki, Jakuba Adamskiego     
i członków zespołów tanecznych: Mały Flesz, 
Flesz i Tokio działających w GOKiC.  
 

W czasie pikniku nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci: malowanie twarzy, pokazy filco-

wania wełny przygotowane przez GOKiC.  
 w  hali sportowej ZSTG rozegrano mecz 

piłki siatkowej pomiędzy: Sportur Te-
am SST Łańcut, a TKF ITS Anilana II Raksza-
wa.  Zwycięstwo przypadło drużynie z Łańcuta.  
 

P odczas pikniku zostały nagrodzone druży-
ny biorące udział w turnieju towarzyskim, 

który odbył się dzień wcześniej w hali sporto-
wej ZSTG.  Wyniki turnieju:  

 

G oście, którzy przybyli na festyn szyb-
ko mogli przenieść się 2 tysiące lat 

wstecz do czasów starożytnych. Na kilku-
nastu stanowiskach edukacyjnych oraz rze-
mieślniczych przedstawiony został przekrój 
zagadnień dotyczących życia codziennego 
oraz historii wojskowości antycznej. Liczne 
atrakcje w postaci walk gladiatorskich, po-
kazów musztry i uzbrojenia legionistów 
rzymskich oraz ich przeciwników zza lime-
su czyli Barbarzyńców, pozwoliło na do-
kładne zilustrowanie ukazanej przez nas 
epoki.  
 

U czestnicy pikniku mogli doświadczyć 
Antyku przy pomocy wszystkich 

zmysłów: próbując złotych kulek króla Mi-
dasa, strzałów Amorka, wąchając perfumy   
i kremy, oglądając rzymskie mozaiki, grając 
w popularne gry planszowe np. młynek oraz 
kości, pisząc na papirusie.  

P rzedsięwzięcie udało nam się zrealizować 
dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej grupy re-

konstrukcyjnej „Hellas et Roma” z Lublina, 
której członkiem jest m.in. nasza rodaczka 
Aleksandra Janas – studentka archeologii.  
Barbarzyńców ze strony organizatora reprezen-
towała rodzina Andrzeja Szeligi z Rakszawy.  

W  dniu 2 września 2012r. w Osa-
dzie Rakszawa odbył się Fe-

styn Kultury Antycznej. Było to kolej-
ne, szóste spotkanie z rekonstrukcją 
historyczną przygotowaną przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnic-
twa w Rakszawie. Honorowy patronat 
nad imprezą objął Wójt Gminy Rak-
szawa.  

Chcieliśmy w pełni pokazać obraz 
ówczesnej Europy, niesłusznie 
dzielonej niekiedy na tę cywilizo-
waną – z perspektywy ziem pol-
skich położoną na południe od Du-
naju – oraz tę barbarzyńską, ponoć 
prymitywną i siermiężną.  

Fot;  Prezentacja uzbrojenia legionistów rzymskich – grupa rekonstrukcyjna „Hellas et Roma”      
z Lublina. 

Fot; Spektakl teatralny „Eros i Psyche” w reżyserii Anety Adamskiej i Macieja Szukały. 
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I miejsce: TKF ITS Anilana I Rakszawa, a następnie: 
SST Lubcza Racławówka, UKS Tęcza Dom-Bud Żoły-
nia i TKF ITS Anilana II Rakszawa. Turniej został zor-
ganizowany przez Towarzystwo Kultury Fizycznej            
w Rakszawie. Puchary ufundowała Marzena Janas-
Piwińska. 
 

P odczas pikniku dzieci miło spędzały czas na placu 
zabaw. Smakołyki przygotowane przez Koła Go-

spodyń Wiejskich z Rakszawy Środkowej i Mościn, 
specjały z ZSTG i gastronomii KS „Włókniarz” cieszyły 
się powodzeniem i smakiem.  

S erdeczne podziękowania kierujemy na ręce Wójta 
Gminy Rakszawa Marii Kula, kierownikowi Refe-

ratu OŚG w Urzędzie Gminy  w Rakszawie,  Dyrekcji 
ZSTG i Publicznego Gimnazjum w Rakszawie, Kierow-
nictwu ŚDS oraz OSP w Rakszawie za pomoc w organi-
zacji imprezy. 
 

I mpreza mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowe-
mu: Browaru Van Pur S.A., Banku Spółdzielczego    

w Żołyni, Energokom sp. z o.o., ITS sp. z o.o.  
 

O czywiście nie zabrakło mediów, odwiedzili nas: 
telewizja rolnicza TVR z Warszawy, Radio Rze-

szów, lokalna prasa.  

 

Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot;  Stanowisko edukacyjne- gry planszowe. 

Mamy nadzieję, że w sposób przystępny dla wszyst-
kich pokoleń mieszkańców Rakszawy przygotowa-
li śmy ciekawą poglądową lekcję historii. 

Fot;  Stanowisko kuchni antycznej prezentowała Aleksandra Janas z Rakszawy. 

Fot; Prezentacja uzbrojenia Hoplitów w Osadzie Rakszawa. 

Fot; Przedstawiciele władz samorządowych i instytucji działających na terenie 
gminy na festynie w Osadzie Rakszawa. 

Fot;  Wywiad dla Radio Rzeszów. 
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Z acznijmy od początku. W maju tego roku 
złożyłam podanie do Fundacji Kościusz-

kowskiej, której siedziba znajduje się w sa-
mym centrum Nowego Jorku. Jak co roku      
w Rakszawie dwóch absolwentów Szkoły 
Podstawowej nr  2 im. Stefana Mierzwy        
w Rakszawie otrzymuje szansę skorzystania 
ze stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 
której założycielem był patron szkoły.  
 

N awet nie potrafię opisać uczuć, które 
towarzyszyły mi w momencie kiedy 

otrzymałam pozytywna odpowiedz od Pani 
Agaty Biedy- opiekunki stypendium. Stypen-
dium otrzymała również Joanna Wróbel. 
 

N asza przygoda rozpoczęła się 12 lipca 
2012, kiedy to szczęśliwie wylądowały-

śmy na lotnisku w Nowym Jorku. Z radością  
i uśmiechem zostałyśmy przywitane przez 
Panią Agatę. Naszym nowym domem stał się 
Instytut Józefa Piłsudskiego, który mieści się 
na Manhattanie. Nasze zajęcia dzieliły się na 
warsztaty gramatyczno-pisemne, czytanie, 
mówienie-słuchanie, a także zajęcia w tere-
nie. W szkole spędzałyśmy po około 6 godzin 
dziennie, czyli praktycznie rzecz ujmując mój 
rok szkolny trwał 12 miesięcy. Klasa, do któ-
rej uczęszczałam w większości składała się    
z azjatyckiej młodzieży i pomimo bariery 
językowej wszyscy się dogadywaliśmy.         
W grupie panowała fajna atmosfera, co za-
owocowało nowymi przyjaźniami. Nasi nowi 
przyjaciele byli bardzo pogodni, więc często 
spędzaliśmy wspólne popołudnia oraz week-
endy. Warci wspomnienia są również nauczy-
ciele, którzy sprawowali nad nami opiekę. 
Żadne z nas nie zostało pominięte. Ich podej-
ście wpłynęło na nasze umiejętności języko-
we. 

P odczas naszego ostatniego tygodnia  
w Stanach z każdego przedmiotu musia-

łyśmy zdać egzamin. Wszystkie testy zaliczy-
łyśmy pozytywnie, dzięki czemu otrzymałyśmy 
certyfikat ukończenia PACE Uniwersity, 
który w przyszłości może być przydatny         
w zdobyciu pracy. 

 

 
 

Patrycja Sroczyk absolwentka SP nr 2  
w Rakszawie 

 

P o około 9-cio godzinnym locie zza 
okien samolotu mogłyśmy podziwiać 

panoramę Nowego Jorku. Jest to piękne 
miasto leżące na wschodnim wybrzeżu 
USA, przy ujściu rzek Hudson i East River 
do Zatoki Nowojorskiej. 
Już pierwszego wieczoru udałyśmy się na 
most brooklyński (Brooklyn Bridge). 
Stamtąd podziwiałyśmy piękną panoramę 
oświetlonych drapaczy chmur. Spośród 
wielu miejsc, które odwiedziłyśmy z pew-
nością warto wymienić Central Park - 

czyli główne miejsce wypoczynku nowo-
jorczyków, czemu nie należy się dziwić, bo 
jest on znakomicie utrzymany i czysty. 
Miasto posiada także 22 km plaż nadają-
cych się do kąpieli. Nie omieszkałyśmy 
zaczerpnąć odpoczynku na Coney Island, 
a także Rockaway Beach. 
 

W ędrując po mieście mogłyśmy po-
dziwiać wystawy światowej sławy 

projektantów mody: Gucci, Armani, Dior 
oraz wielu innych. W Nowym Jorku znaj-
duje się  ok. 17 tys. restauracji w których 
można skosztować kuchni ze wszystkich 
zakątków świata. 
Obowiązkiem odwiedzających to miasto 
jest zobaczenie Statuy Wolności a także 
wjazd na 70 piętro Rockefeller Center,       
z którego można podziwiać całą panoramę 
Nowego Jorku. Szczególnie zadziwiający 
jest ten widok nocą. Na skrzyżowaniu Bro-
adwayu i Siódmej Alei od ulicy 42 do 47 
znajduje się Times Square. Uważany jest 
za ikonę miasta, centrum handlu oraz mo-
dy. Wielokrotnie wracałyśmy tam w celu 
odwiedzenia naszych ulubionych sklepów. 
Odwiedziłyśmy także Green Point- czyli 
polską dzielnicę. Siedzibę New York Stock 
Exchange- drugą co do wielkości obrotów 
giełdę świata. „Strefę zero”- miejsce,        
w którym do czasu zamachu z 11 września 
stało Word Trace Center. Przepłynęłyśmy 
statkiem na Staten Island oraz udałyśmy 

Fot; Patrycja Sroczyk absolwentka SP nr 2 w Rakszawie na stypendium w Nowym Jorku. 

 

N ajpiękniejsza przygoda mojego ży-

cia,…….. myślę, że te słowa najle-

piej odzwierciedlają moje tegoroczne wa-

kacje.  

W yjazd ten był świetnym przy-
gotowaniem do matury z języ-

ka angielskiego. Szczególne podzięko-
wania należą się dla Dyrektora oraz 
Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Rakszawie, którzy dali mi możli-
wość poszerzania swoich horyzontów 
oraz dla moich Rodziców, którzy 
wspierali mnie podczas tego wyjazdu. 

P riorytetowym celem naszej po-
dróży była nauka. Przez 6 tygo-

dni miałyśmy możliwość studiowania 
na renomowanej nowojorskiej uczel-
ni - Pace University. 
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się na zakupy w chińskiej dzielnicy - China 
Town. Gdy tylko znajdowałyśmy chwilkę wol-
nego czasu starałyśmy się poznawać nowe 
miejsca tego pełnego atrakcji miasta. 
Nowy Jork jest miastem bardzo nowoczesnym. 
Spotykałyśmy się z tym na każdym kroku. Co-
dziennie podróżowałyśmy metrem. Mimo iż 
jest ono największym na świecie (posiada 26 
linii; 468 stacji) już po pierwszym tygodniu 
pobytu przemieszczałyśmy się bez najmniej-
szych problemów.  
 

P riorytetowym celem naszej podróży była 
nauka. Przez 6 tygodni miałyśmy możli-

wość studiowania na renomowanej nowojor-
skiej uczelni - Pace University, która zlokali-
zowana jest nieopodal miejsca, w którym po-
nad 11 lat temu znajdowały się znane na całym 
świecie drapacze chmur World Trace Center.  
 

P ace University dał nam możliwość zgłę-
bienia wiedzy w zakresie języka angiel-

skiego. Dzięki szkole szybko oswoiłyśmy się      
z językiem. Poznałyśmy tam wielu ludzi, z róż-
nych zakątków świata, z którymi nadal utrzy-
mujemy kontakt. Opowieściom z tego pięknego 
miasta nie ma końca.  

U ważamy, że każdy chociaż raz         
w życiu powinien odwiedzić Nowy 

Jork, przyjrzeć się z bliska tutejszym 
atrakcjom i przekonać o „magii”,  która 
drzemie w tym miejscu. My przekonałyśmy 
się o tym na własnej skórze i już dzisiaj nie 
możemy się doczekać kolejnej wyprawy do 
Nowego Jorku. 

Joanna Wróbel 
 absolwentka SP nr 2 w Rakszawie 

 

P ubliczne Gimnazjum w Rakszawie stale dba o rozwój swojej ofer-
ty edukacyjnej, co nie jest łatwe ze względu na ograniczone możli-

wości budżetowe, od których zależy stopień wyposażenia szkoły          
w nowoczesne pomoce i multimedialne narzędzia. Dlatego często trze-
ba liczyć na sponsorów.  
 

M iłą niespodziankę przyniósł udział klas językowych projekcie 
BUNJO, który zaowocował tym, że szkoła otrzymała tablicę 

interaktywną z projektorem i oprogramowaniem. Mieliśmy ogromne 
szczęście, gdyż tablic nagrodowych było 4, a szkół projektowych 120.  
 

T ablica interaktywna od samego początku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Dobrze jest mieć poczucie, że nasze zaangażowanie w projekty innych 
instytucji mogą mieć tak miły efekt. 
 

Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

P rojekt BUNJO (Badanie Uczenia i Nauczania Języ-
ków Obcych) prowadzony jest przez Instytut Ba-

dań Edukacyjnych. Głównym celem badania jest obser-
wacja, jak zmieniają się umiejętności uczniów gimna-
zjum w posługiwaniu się językiem angielskim oraz 
określenie, co sprzyja nabywaniu umiejętności języko-
wych.  
 

BUNJO pozwoli uzyskać informacje o procesie i orga-
nizacji nauczania języka angielskiego, a także wiedzę 
na temat oczekiwań uczniów wobec szkoły i nauczycie-
li, ich opinii o prowadzeniu lekcji, źródeł motywacji do 
nauki, stosunku do egzaminu gimnazjalnego, a także in-
formacji na temat warunków do nauki w domu, kontak-
tu z językiem poza szkołą, a więc czy uczą się języka 
dodatkowo, czy mają z nim kontakt na przykład dzięki 
wyjazdom zagranicznym 
 

P rojekt BUNJO potrwa trzy lata, obejmie 6 tys. 
uczniów ze 120 gimnazjum w latach szkolnych 

2011/12, 2012/13 i 2013/14, a także nauczycieli tego 
przedmiotu i dyrektorów szkół. 

Fot; Absolwentki SP2 w Rakszawie Joanna Wróbel i Patrycja Sroczyk w renomowanej nowojor-
skiej uczelni Pace University. 

Cały nasz wyjazd nie odbyłby się, gdy-
by nie pomoc Fundacji Kościuszkow-
skiej, to dzięki niej mogłyśmy poznać 
Nowy Jork oraz studiować na tak 
prestiżowej uczelni. Jesteśmy bardzo 
wdzięczne wszystkim pracownikom 
fundacji za okazaną pomoc. 
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W  niedzielę w dniu 24 czerwca 2012 r. na stadionie sportowym  
w Zarzeczu w powiecie przeworskim rozegrane zostały VII 

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych wg międzynarodowego regulaminu CTiF. 
 

W  tej rywalizacji sportowej wzięło udział 14 drużyn dziewcząt    
i 16 drużyn chłopców z terenu województwa podkarpackiego 

(mistrzowie eliminacji powiatowych).  
 

R ozegrane zostały dwie konkurencje: rozwinięcie bojowe na stra-
żackim torze ćwiczeniowym i bieg sztafetowy 400 m z przeszko-

dami. 
 

Nazwa MDP punktacja miejsce 

OSP Rakszawa „A” 1048,90 pkt I 

OSP Racławówka 1037,22 pkt  II 

OSP Krzeszów          1037,01 pkt III 

MDP OSP Rakszawa „B”  1025,30 pkt IV 

OSP Ślęzaki 1023,91 pkt  V 

Jabłonica Polska      1022,48 pkt VI 

P owiat łańcucki reprezentowały dwie drużyny dziewcząt      
z MDP OSP Rakszawa i jedna drużyna chłopców          

z  MDP OSP  Medynia Głogowska.  
 

W  tych prestiżowych i trudnych zawodach najlepszą        
w kategorii dziewcząt była MDP OSP z Rakszawy, 

która zajęła zdecydowanie I miejsce. Dziewczęta otrzyma-
ły złote medale, puchar, dyplomy i indywidualne nagrody.  
 

M DP OSP Rakszawa „A” reprezentowały: Kamila 
Dołęga (1), Natalia Cisek (2), Ewelina Cisek (3), 

Lidia Zielony (4), Aleksandra Rybińska (5), Aleksandra  
Kukla (6), Izabela Kuszaj (7), Monika Czado (8), Kinga 
Werfel(9), Joanna Fus (R) i Katarzyna Kus (R).  
 

M DP OSP Rakszawa „B” reprezentowały: Joanna 
Fus (1), Paulina Wilczek (2), Barbara Nykiel (3), 

Beata Dołęga (4), Marta Krupczak (5), Faustyna Frączek (6), 
Aleksandra Sroczyk (7), Anna Ożga (8), Patrycja Sroczyk 
(9) i Monika Śliż (R). 
 

R akszawskie MDP do zawodów przygotował powiato-
wy Organizator Sportu Jan Jabłoński i Bernard Kuszaj-

nauczyciel. 
 

P oziom VII Wojewódzkich Zawodów Strażackich był 
bardzo wysoki i jak podkreślił Podkarpacki Komendant 

Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Kuliga:   

 

Opr. Jan Jabłoński 
Powiatowy Organizator Sportu  

Fot; Defilada MDP w czasie rozpoczęcia wojewódzkich zawodów w Zarzeczu. 

 

Tabela; Wyniki końcowe klasyfikacji dziewcząt (pierwsze sześć miejsc). 

M łodzieżowa Drużyna  Pożarnicza OSP Rakszawa „A”, zdobyła 
I miejsce w VII Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożar-

niczych w Zarzeczu. 

Fot; Młodsze druhny z MDP Rakszawa podczas konkurencji- rozwi-
nięcie bojowe. 

„dziewczęta z Rakszawy potwierdziły swoją klasę w sporcie 
pożarniczym i po raz trzeci zwyciężyły w zawodach szczebla 
wojewódzkiego” 
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W  dniach  od 31.08 do 2.09.2012r. na Miejskim Stadionie im. 
Opolskich Olimpijczyków w Opolu odbyły się IX Ogólnopol-

skie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych  OSP wg regulaminu CTiF czyli Mistrzostwa Polski. W zawo-
dach wzięło udział 38 najlepszych MDP z całego kraju (laureaci elimi-
nacji wojewódzkich) w tym 19 drużyn dziewcząt i 19 drużyn chłop-
ców.  
 

K ażda startująca drużyna wykonywała tzw. rozwinięcie bojowe na 
strażackim torze ćwiczeń i bieg sztafetowy na 400 metrów          

z przeszkodami strażackimi. Ważny był także średni wiek startujących 
zawodników i nie popełniane tzw. regulaminowych błędów. 

M DP OSP z Rakszawy reprezentowały:  
Kamila Dołęga (1), Natalia Cisek (2), Ewelina Cisek (3), Lidia 

Zielony (4), Aleksandra Rybińska (5), Aleksandra Kukla (6), Anna Oż-
ga (7), Monika Czado (8), Kinga Werfel (9), Aleksandra Sroczyk 
(rezerwowa) i Joanna Fus, która była kierownikiem technicznym, foto-
grafem i reprezentowała MDP Rakszawa w mediach oficjalnych.  
 

W szystkie zawodniczki są uczennicami Publicznego Gimnazjum 
w Rakszawie. Opiekunem i trenerem drużyny jest Jan Jabłoń-

ski. Dziewczęta otrzymały: dyplom, list gratulacyjny, nagrodę pie-
niężną w wysokości 2 tys. zł na uzupełnienie umundurowania           
i sprzętu, firmowe latarki, kamizelki odblaskowe i pamiątkowe od-
znaki CTiF.   
Podkarpacie reprezentowała również MDP Chłopców OSP Medynia 
Głogowska, która zajęła VIII miejsce i MDP Dziewcząt OSP Racła-
wówka zajmując X miejsce. 
 

 

D ziewczęta przedstawiły także wesołą scenkę teatralną pt. „Jak za-
pali się, to szybko ugasimy..” wg znanego wiersza Jana Brze-

chwy, gdzie wykazały się swoim talentem artystycznym, pomysłowo-
ścią i wdziękiem osobistym. Ich występ nagrodzony został gromkimi 
brawami (ok. 400 osób) młodzieży z całego kraju i otrzymały nagrodę 
w postaci „Pieska-strażaka”.   

W  czasie uroczystego zakończenia Mistrzostw Polski 
nagrody i gratulacje dla zawodniczek z Rakszawy 

przekazali: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP-druhna Te-
resa Tiszbierek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych-Stanisław Rakoczy i Sędzia Główny-st. bryg. 
Leon Mądry (były Komendant Powiatowy PSP z Kościanu  
k/ Poznania), który powiedział, że:  

 

S ukcesy sportowe MDP Rakszawa nie biorą się same        
z siebie i nie przychodzą łatwo. To, że Rakszawa jest ko-

lejno w 2008, 2010, 2012 r. w zawodach wojewódzkich naj-
lepsza na Podkarpaciu i należy do czołówki krajowej w spor-
tach pożarniczych wynika z systematycznej, profesjonalnej     
i niełatwej pracy z młodzieżą wieku gimnazjalnego. Dziesiąt-
ki godzin ćwiczeń na torze strażackim, dziesiątki kilometrów 
przebiegniętych na stadionie, często w upale, kosztem róż-
nych wyrzeczeń czy czasu wakacyjnego owocują takimi wy-
nikami.  
 

G ratuluję młodym strażaczkom sukcesu. Szczególne Po-
dziękowania kieruję do Prezesa OSP w Rakszawie       

p. Tadeusza Świątoniowskiego, a  także dla p. Barnarda Ku-
szaja z ZSTG,  p. Pawła Suszka z OSP Rakszawa, p. Bogda-
na Nycza oraz p. Janusza Rozwód za pomoc techniczną         
w przygotowaniach do ćwiczeń. Zapraszam wszystkich do 
oglądania widowiskowych zawodów sportowo-pożarniczych, 
zachęcam także dziewczęta i chłopców do pracy i ćwiczeń w 
MDP przy OSP.      

                                         Opr. Jan Jabłoński 
Powiatowy Organizator Sportu  

 

 

Fot;  MDP OSP Rakszawa w IX Ogólnopolskich Zawodach Sporto-
wo - Pożarniczych w Opolu. 

W  klasyfikacji końcowej zawodów sportowych dziewczęta MDP 
OSP z Rakszawy wypadły bardzo dobrze zajmując punkto-

wane IV MIEJSCE w POLSCE!  
Były jedną z najlepszych drużyn wśród startuj ących ekip, bowiem 
uzyskały świetny czas ćwiczenia bojowego (47,66 s), oraz bardzo do-
bry wynik sztafety (76,67 s). Wynikiem końcowym (1047 pkt) usta-
nowiły rekord życiowy drużyny. 

 

M łodzieżowa Drużyna  Pożarnicza OSP Rakszawa „A”, zdobyła 
IV miejsce w IX Ogólnopolskich Zawodach Sportowo - Po-

żarniczych w Opolu. 

W  prezentacji obozowej drużyny i swojego rejonu                       
pn. „Poznajmy się” MDP Rakszawa wypadła jeszcze lepiej 

zajmując wśród 22 zespołów III MIEJSCE w POLSCE!  

„ Podkarpacie rozsławiają siatkarze Resovii i dziewczęta            
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rakszawie”.      
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Z akończenie roku artystycznego stało się już tradycją             
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. 

Podczas imprezy odbyły się koncerty taneczne i muzyczne,          
a także wystawy plastyczne naszych podopiecznych oraz wspól-
ne biesiadowanie w Osadzie Rakszawa. W tym sezonie po raz 
pierwszy na zakończenie roku artystycznego 2011/2012 zaprosi-
li śmy rodziców. Pierwsza część imprezy miała charakter bardzo 
oficjalny, bowiem rozpoczęła się w hali sportowej Zespołu Szkół 
Tekstylno Gospodarczych w Rakszawie wejściem korowodu 
złożonego z młodych tancerzy, muzyków i plastyków.  
Następnie odbyły się występy zespołów tanecznych i muzycz-
nych działających w GOKiC oraz wręczenie dyplomów i nagród 
za całoroczną ciężką pracę.  
 

D ruga część była już bardzo swobodna. Wszyscy razem ba-
wili śmy się w Osadzie Rakszawa malując twarze, dmucha-

jąc bańki mydlane oraz biorąc udział w zabawach interaktyw-
nych. Dużym powodzeniem cieszył się plac zabaw rozłożony na 
boisku sportowym ZSTG i gimnazjum, na którym można było 
dać upust swojej energii. Takie atrakcje jak rodeo, dmuchana 
kula i walec oraz niezawodne zjeżdżalnia czy trampolina przy-
sporzyły wielu emocji. Po takim szaleństwie kiełbaska upieczona 
na grillu przez sołtysa Mieczysława Piwińskiego wszystkim wy-
śmienicie smakowała.  
 

I  tak żegnaliśmy z naszymi młodymi artystami i ich rodzinami 
odchodzący rok artystyczny a witaliśmy upragnione przez 

wszystkich  wakacje. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZSTG       
i Publicznego Gimnazjum w Rakszawie za udostępnienie boiska 
sportowego.  

Fot;  Grupa starsza z Centrum Tańca Rakszawa w tańcach latynoamery-
kańskich. fot. Paweł Leńczyk. 

 

O d początku lipca, przez trzy godziny dzien-
nie, około 70 rakszawskich dzieci miało 

zapewnioną opiekę i dobrą zabawę w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, 
który – jak co roku – nie zapomniał o najmłod-
szych w czasie wakacji.  

W  pierwszym tygodniu dzieci i młodzież pra-
cowała pod okiem instruktora Małgorzaty 

Obrzut podczas warsztatów z tańca klasycznego. 
Na warsztatach artystycznych dzieci tworzyły: 
egipskie naszyjniki, afrykańskie maski i olbrzymie 
sombrero z masy papierowej. Zajęcia prowadzili:  
Bernadeta Skoczylas, Elżbieta Wawrzaszek i Jakub 
Kobylarek.   
 

W  drugim tygodniu wakacji dzieci uczestni-
czyły w zajęciach tanecznych prowadzo-

nych przez instruktorki: Barbarę Leńczyk i Domini-
kę Mroczkę. W pracowni plastycznej GOKiC odbył 
się kurs filcowania wełny, skierowany do osób 

 

Opr. Agnieszka Rzepka 
Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot;  Wakacyjne zajęcia plastyczne. „Maski afrykańskie”, fot. Jakub Kobylarek. 
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Fot;  Wakacyjne zajęcia artystyczne „Meksykańskie Sombrero” fot. Jakub 
Kobylarek. 

Fot; Zbiórka zniszczonych bądź zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. 

średnio zaawansowanych pragnących tworzyć niepowtarzalne 
prace filcowe. Uczestniczki wykonały m.in. etui na komórkę, fil-
cowe kwiaty i korale.  
 

W  dniu 23 lipca w pracowni spotkały się pasjonatki deco-
upage. Przez całe wakacje w co tygodniowych spotka-

niach odbywały się warsztaty teatralne dla młodzieży prowadzo-
ne przez aktorów Teatru Przedmieście z Rzeszowa. Efekt ich pra-
cy spektakl pt. „Eros i Psyche” mogliśmy zobaczyć podczas Festy-
nu Kultury Antycznej w Osadzie Rakszawa w dniu 2 września br.  
Na podsumowaniu tegorocznych wakacji dzieci i młodzież sko-
rzystała z tanecznych i plastycznych atrakcji. Należałoby także 
wspomnieć o wizycie członków Amerykańskiej Fundacji Charlesa 
Stewarta Motta w Osadzie Rakszawa, która odbyła się w dniu       
18 lipca br. Ponadto w czasie wakacji gościli śmy w Osadzie kilka-
naście grup turystycznych z Łańcuta i Rzeszowa oraz uczestników 
wizyty studyjnej z Fundacji Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa 
(powiat stalowowolski).  

Mamy nadzieję, że były to udane wakacje….. 
 

Opr. Agnieszka Rzepka 
Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot; Grupa starsza Flesz podczas warsztatów tańca klasycznego prowa-
dzonych przez Małgorzatę Obrzut, fot. Jakub Kobylarek 

Fot; Warsztaty decoupage w GOKiC w Rakszawie. 

 

OCALI Ć OD ZAPOMNIENIA 
 

G minny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 
gromadzi materiały związane z historią naszej miejsco-

wości i regionu. W związku z tym zwracamy się z ogromną 
prośbą do mieszkańców Rakszawy o przekazanie do zbio-
rów naszej biblioteki materiałów (książki, pocztówki, fo-
tografie, dokumenty i inne dotyczące historii wsi i okolic) 
lub o udostępnienie ich do skopiowania, sfotografowania. 
Zostaną one włączone do zbiorów biblioteki i będą cennym 
źródłem dla korzystających. Planujemy również wydanie al-
bumu poświęconego Orkiestrze Dętej „Zgoda”. Dlatego ze 
szczególną prośbą zwracamy się do tych osób, które w jaki-
kolwiek sposób związane były z orkiestrą i zespołem tanecz-
nym działającym przy Fabryce Sukna w Rakszawie o podzie-
lenie się wiadomościami, dokumentami, fotografiami itp. do-
tyczącymi   w/w tematu. Informacje prosimy kierować do 
GOKiC do końca listopada 2012 r., tel. 17 226 12 89. 

 

Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot; Centrum Tańca Rakszawa - grupa młodsza w trakcie prezentacji,  
fot. Paweł Leńczyk. 
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P rogram  

G minny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie jest 
miejscem sprzyjającym rozwojowi ruchu amatorskiego. 

Zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijane są 
głównie poprzez bezpośrednią pracę w zespołach, kołach i sek-
cjach. Mieszkańcy Gminy Rakszawa mogą rozwijać swoje zain-
teresowania w prężnie działających sekcjach zainteresowań: pla-
stycznej, muzycznej, tanecznej, rytmicznej, rękodzieła artystycz-
nego, teatru i sportowej. 
 

 

W szystkich chętnych do udziału w zajęciach i kołach zain-
teresowań prosimy o zapisy, pod nr tel. 17 226 12 89. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOKiC w Rakszawie. 

Z achęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania        
z nowej oferty edukacyjnej przygotowanej na rok arty-

styczny 2012/2013. 

 KLUB TURYSTYCZY  - wycieczki piesze, rowerowe, tema-
tyczne, questy 
KLUB MOLA KSI ĄŻKOWEGO-  dla aktywnych młodych 
czytelników zajęcia w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 
15:00 w bibliotece 
KLUB TRZECIEGO WIEKU - spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki, zajęcia edukacyjne, rekreacyjne spotkania 
cykliczne w każdy czwartek o godz. 16:30 w sali klubowej 
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH   
saksofon, pianino, gitara basowa 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z MUZYKI  -dla osób, które 
pragną nauczyć się i poszerzyć swoje zainteresowania muzy-
ką rozrywkową  i klasyczną 

PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH   
zapewniamy wykwalifikowanego instruktora i fachową po-
moc w prowadzeniu zespołu i doborze repertuaru, miejsce do 
prób i sprzęt nagłośnieniowy 

PRACOWNIA TKACKA   
zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 
pragną zgłębić tajniki tkania na krośnie i ramkach tkackich                                            
zajęcia w każdy piątek o godz. 16:00 w sali klubowej 

CHÓR- dla osób, które chcą poszerzyć swoje zdolności wo-
kalne zajęcia w każdy  wtorek o godz. 19:00 w sali wystawo-
wej 
ZAJĘCIA FITNESS – ZUMBA- innowacyjny system fit-
ness, który poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę   zaję-
cia w poniedziałki o godz. 19:30, środy o godz.18:30 i 19:30, 
piątek o godz. 20:00 w sali wystawowej 
TECHNIKA TA ŃCA KLASYCZNEGO/AKROBATYKA 
eliminuje i zapobiega wadom postawy i zaburzeń rozwojo-
wych, zaspakaja pragnienie bycia sprawnym, zwinnym i sil-
nym - zajęcia jeden raz w miesiącu 

ZAJĘCIA ZESPOŁOWE w Filii Biblioteki Publicznej         
w Węgliskach   
zajęcia w każdy  wtorek w godz. 13:00 - 14:00 

KÓŁKO PLASTYCZNE w czasie zajęć uczestnicy pra-
cują twórczo, rozwijają swoje umiejętności, poznają różne 
techniki np. akwarelę, plakatówkę, pastel, rzeźbę, grafikę, 
papieroplastykę, rysunek, sztukę użytkową. Zajęcia skiero-
wane są do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gim-
nazjalnej i ponadgimnazjalnej 
ZAJĘCIA: 
poniedziałek   14:30 - 15:45 
wtorek   13:00 - 14:30 
środa   14:00 - 15:30 
piątek   13:30 - 15:30 

ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO   są to 
zajęcia skierowane do osób dorosłych. Uczestnicy mają 
możliwość zapoznania się z różnymi technikami rękodzie-
ła artystycznego: decoupage, batik, filc, biżuteria 
(krywulki, sutasz), country painting, witraż, malowanie na 
szkle, haft, koronka, makrama, bibułkarstwo, pisankarstwo 
itp. 
ZAJĘCIA : poniedziałek 16:00 - 19:00 
ZAJĘCIA TANECZNE – zespoły tańca nowoczesnego 
zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzycz-
ny, rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordynację 
ruchową. ZAJĘCIA: 
 

Mały Flesz (zajęcia w GOKiC) 
poniedziałek 16:00 – 17:30 
wtorek  14:00 – 15:30 
piątek 14:00 – 15:30 
Flesz (zajęcia w GOKiC) 
poniedziałek 17:30 – 19:30 
piątek 15:30 – 17:30 
Małe Tokio (zajęcia w SP 2) 
wtorek 13:30 – 15:30 
piątek 13:30 – 15:30 
Tokio (zajęcia w SP 2) 
piątek 15:30 – 17:00 
Promyczek (zajęcia w SP 3) 
poniedziałek 13:30 – 15:00 
wtorek 15:45 – 17:15 
 

CENTRUM TA ŃCA RAKSZAWA-taniec towarzyski  
grupa młodsza poniedziałek 16:30 – 18:00 w SP1, czwar-
tek 16:30 – 18:00 w GOKiC 
grupa starsza, pon. i czw.  w godz.18:00  – 20:15 w SP1 

ORKIESTRA DĘTA ZGODA  
zajęcia w każdą sobotę o godz. 17:00 w sali wystawowej 

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY BRZEZINY  
(zespół skupia amatorów, miłośników i entuzjastów śpie-
wu, folkloru oraz tradycji narodowych).            
zajęcia we wtorki o godz. 17:00 w sali klubowej 

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE AERO-
BIC  
zajęcia w każdy wtorek o godz. 18:00 w sali wystawowej 

ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY  
MAŁY DRUMS   
zajęcia w czwartki o w godz. 15:00-16:00 

Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 
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W  swojej najbliższej okolicy mieszkańcy potrzebują miejsca, 
gdzie mogą zdobyć potrzebne informacje, wziąć udział           

w spotkaniu z ciekawą osobą, wspólnie obejrzeć film, nauczyć się 
czegoś nowego, spędzać wolny czas. Takim miejscem jest biblioteka. 
Dzięki Programowi biblioteki mogą wzbogacać i poszerzać ofertę dla 
mieszkańców małych miejscowości. 

W  dniu 28 lipca 2012r. na terenie kompleksu stawów w Brzeźni-
ku odbyły się zawody Wędkarskie Drużyn Kół zaprzyjaźnio-

nych ze sobą oraz zawody indywidualne prezesów tych kół. Organiza-
torem i gospodarzem był Zarząd Koła „RAK” w Rakszawie.  
Patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula.  
 

W  zawodach wzięły udział 3 osobowe drużyny oraz prezesi kół 
z Łańcuta, Grodziska Dolnego, Leżajska, Przeworska, Nowej 

Sarzyny, Sokołowa, Żołyni oraz gospodarzy. 
 

W  zawodach drużyn zwyciężyła drużyna z Łańcuta, a w zawo-
dach prezesów -Edward  Fluda Prezes Koła z Nowej Sarzyny.  

 

P o ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu trofeów odbyła się wspól-
na biesiada przy ognisku.  

 

W  przygotowanie terenu, prowadzenie zawodów oraz biesiady 
zaangażowali się aktywni członkowie koła „RAK” tj. Janusz 

Figiela, Zdzisław Liszka, Roman Maczuga, Marek Michno, Jan Pa-
nek, Sławomir Pelc, Piotr Sobuś, Sławomir Wojak. Imprezę wsparli 
sponsorzy; Jan Mączka z Firmy „Dudmax”.  
 

U roczystość była jednocześnie wielką promocją walorów tury-
styczno-rekreacyjnych naszej Gminy. 

Z arząd Koła Wędkarskiego „RAK” składa serdeczne 
podziękowania sponsorom. 

 
Jan Panek  

Fot. Prezes Koła „RAK” Piotr Sobuś wręcza trofeum zwycięskiej 
drużynie z Łańcuta).  

P rogram Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie, dzięki 
któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom 

małych miejscowości.  

 

Fot; Krystyna Buszta i Jan Urban wśród uczestników warsztatów planowania 
pracy biblioteki Programu Rozwoju Bibliotek. 

W śród bibliotek bior ących udział w II rundzie Pro-
gramu znalazła się Biblioteka Publiczna przy GO-

KiC w Rakszawie jako biblioteka partnerska (biblioteką 
wiodącą jest GBP w Żołyni). 
 

B ibliotekarze od połowy października 2011 roku do marca 
2012 roku uczestniczyli w 2 – dniowych szkoleniach    

w ramach 10-dniowych warsztatów planowania pracy biblio-
teki. Po napisaniu planu rozwoju biblioteki możemy ubiegać 
się o dotację w ramach konkursu „Aktywna Biblioteka” na 
realizację wybranych działań zawartych w planie. W listopa-
dzie 2012 roku bibliotekarze będą uczestniczyć w 3-dniowych 
szkoleniach specjalistycznych pn. „Miejsce bez barier: usługi 
dla seniorów i osób niepełnosprawnych”. Biblioteka wiodąca 
za otrzymaną mikrodotację „Podaj dalej” zorganizuje spotka-
nia z bibliotekarzami z bibliotek partnerskich w celu wymiany 
doświadczeń wynikających z udziału w Programie. 
 

K ażda biblioteka biorąca udział w Programie Rozwoju 
Bibliotek otrzymała cyfrowy aparat fotograficzny i bez-

płatne oprogramowanie. 
 

Krystyna Buszta – bibliotekarz w GOKiC w Rakszawie 

W 
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W  ramach Projektu    
każdy mieszkaniec 

Gminy Rakszawa może      
uzyskać poradę prawną 
w szczególności w zakresie: 
prawa cywilnego, prawa kar-
nego, prawa administracyjne-
go, prawa rodzinnego, prawa 
pracy, prawa ubezpieczeń spo-
łecznych i pomocy społecznej, 
prawa spółdzielczego, prawa 
gospodarczego, przepisów 
dotyczących osób bezrobot-
nych, niepełnosprawnych. 

 

Z głoszenie potrzeby sko-
rzystania z porady może 

nastąpić: 
1) osobiście  
(w Urzędzie Gminy w Raksza-
wie, pok. Nr 13) 
2) telefonicznie  
 

T ylko do końca grudnia 
2012r. mieszkańcy Gmi-

ny Rakszawa mogą korzystać  
z bezpłatnego poradnictwa 
prawnego w ramach projektu 
M A S Z ŚWI A D OM OŚĆ -
program poradnictwa prawne-
go i obywatelskiego w powie-
cie łańcuckim, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. 
 

P orady udzielane są           
w Urzędzie Gminy w Ra-

kszawie w pok. Nr 13 z zacho-
waniem zasad bezpłatności, 
poufności oraz aktualności        
i rzetelności informacji.  
 

D oradca zobowiązany jest 
zachować w tajemnicy 

wszelkie okoliczności,   o któ-
rych dowiedział się w trakcie 
udzielania porady. 

 

Fot: Stołówka po remoncie.      

 

 

Dyżur radcy prawnego  
w Urzędzie Gminy  

w Rakszawie 

odbywa się  

we wtorek co tydzień: 
 
w godzinach od 08.00-17.00  
w dniach: 02.10, 09.10, 16.10, 
23.10, 30.10.2012r. 
 

w godzinach od 08.00 – 15.00 
w dniach: 06.11, 13.11, 20.11, 
27.11, 11.12.2012r. 

 

(pod nr tel. 723 531 414          
w godz. od 15.00 do 17.00  
od poniedziałku  do czwartku) 
 

3) e-mailowo   
(pod adresem maszswiado-
mosc@maszswiadomosc.pl)   
 

4) listownie  
(Biuro projektu „Masz Świa-
domość”: 35-060 Rzeszów,  
ul Słowackiego 24/92). 

 
 
 

Maria Kula 
Wójt Gminy Rakszawa 

S zkolne Schronisko Młodzie-
żowe „RAKOWISKO” ist-

nieje w ZSTG już piąty rok. 
Nadszedł czas na dokonanie 
małego podsumowania jego 
działalności. 
 

Początki nie były łatwe: przecie-
kający dach nad kuchnią i stołów-
ką, nieszczelne okna, przez które 
zimą wdzierał się do środka 
chłód, przedostające się do piwnic 
wody gruntowe w okresie wzmo-
żonych opadów deszczu. Tym 
problemom udało się zaradzić. 
Wymieniono pokrycie dachu, 
wstawiono nowe plastikowe okna, 
wykonano odwodnienie wokół 
budynku, wyremontowano sto-
łówkę i częściowo pomieszczenia 
kuchenne. Nie był to jednak ko-

niec problemów, ponieważ prze-
starzałe łazienki z „poprzedniej 
epoki” sprawiały fatalne wraże-
nie i wręcz odstraszały klientów. 
Na szczęście Powiat Łańcucki    
w 2011r. znalazł środki finanso-
we na modernizację części sani-
tarno-socjalnej schroniska. Grun-
townie przebudowano łazienki 
wraz z pionami wodno-
kanalizacyjnymi   i pionami cen-
tralnego ogrzewania, przy okazji 
zmieniając ich układ na bardziej 
funkcjonalny – wydzielono część 
damską i część męską. Dzisiaj są 
one nowoczesne, estetyczne          
i przytulne. Zwiększył się kom-
fort pobytu     w schronisku.  
Na parterze i pierwszym piętrze 
zostały urządzone dwie samoob-

sługowe pralnio-suszarnie i dwie samoobsługowe kuchnio-
jadalnie. Diametralnie zmienił się także wygląd korytarzy. 
Dzisiaj są odmalowane, pokryte mozaiką tynkową i dobrze 
oświetlone. Na parterze i pierwszym piętrze prace remontowe 
zostały ukończone. Na wykończenie oczekują pomieszczenia 
sanitarno-socjalne na drugim piętrze.  
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S SM „RAKOWISKO” we wrze-
śniu 2012r. wzięło udział          

w Międzynarodowych Targach 
Turystyki zorganizowanych w Rze-
szowie.  
Zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd 
Oddziału Przemyskiego Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych, z którym współpracujemy od 
początku swojego istnienia do wspól-
nego stoiska wystawienniczego. 
  

J ako reprezentant szkolnych schro-
nisk młodzieżowych wystąpili śmy 

na targach z prezentacją multimedial-
ną pokazującą schronisko: pokoje, 
salę konferencyjną, kuchnie samoob-
sługowe, pralnio-suszarnie samoob-
sługowe, łazienki i zaplecze gastro-
nomiczne, a także walory turystyczne 
Gminy Rakszawa: malownicze lasy 
sprzyjające turystyce aktywnej pie-
szej i rowerowej, Brzeźnik, a przede 
wszystkim „Osadę Rakszawa” i ofer-
tę warsztatową Gminnego Ośrodka 
Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. 
 

R ozprowadziliśmy wiele ulotek 
reklamowych promujących 

schronisko i Gminę Rakszawa, udało 
nam się nawiązać kontakty, m.in.        
z Podkarpacką Regionalną Organiza-
cją Turystyczną.  
 

U dział w targach turystycznych 
dostarczył nam nowych obser-

Fot. SSM „Rakowisko”  na Międzynarodowych Targach 
Turystyki. 

M iędzynarodowe Targi Turystyki w Rze-

szowie odbyły się w dniach 14 – 16 wrze-

śnia 2012r. w hali Podpromie w Rzeszowie. Zo-

stały zorganizowane przez RARR S.A. w związku 

z realizacją projektu pt. „Skuteczny marketing 

szansą na sukces – promocja oferty turystycznej 

Podkarpacia i Kraju Preszowskiego,” w którym 

partnerem jest Stowarzyszenie Euroregion Kar-

packi Słowacja Północ. Projekt współfinansowa-

ny przez Unię Europejską  w  ramach EFRR i bu-

dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Karpackiego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republi-

ka Słowacka 2007 – 2013.  

 

Nasuwa się refleksja, że Raksza-
wa i okolica ma duże możliwości 
rozwoju jako ośrodek turystycz-
ny Podkarpacia.  

wacji, wrażeń doświadczeń. Był 
świetną okazją do poznania bogatej 
oferty wielu ośrodków turystycznych 
Podkarpacia i przygranicznych regio-
nów naszych sąsiadów - Słowacji         
i Ukrainy. Pozwolił spojrzeć na możli-
wości rozwoju turystyki przyjazdowej 
w Gminie Rakszawa w odniesieniu do 
tego co prezentowali wystawcy.  
 
 
 
 
 
 
 

R ównolegle z Międzynarodowymi 
Targami Turystyki odbywały się 

w hali Podpromie Międzynarodowe 
Targi w ramach Alpejsko - Karpackie-
go Forum Współpracy zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Eurore-
gion Karpacki Polska. Towarzyszyły 
im liczne atrakcje: pokazy, wystawy, 
występy, degustacje regionalnych 
specjałów.  
 

P ołączenie w tym samym miejscu   
i czasie obu imprez było strzałem 

w dziesiątkę. Sprawiło, że odwiedza-
jący mieli więcej możliwości miłego 
spędzenia czasu. 
 

Joanna Tokarz kierownik  
SSM „RAKOWISKO” w ZSTG  

w Rakszawie  

Mamy nadzieję, że na ten cel znajdą się 
w najbliższym czasie fundusze.  
 

O  rozwoju schroniska świadczą licz-
by udzielonych noclegów w kolej-

nych latach:   2483 noclegów w pierw-
szym roku działalności, 3017 w drugim 
roku,  8934  w trzecim i 15957 w czwar-
tym roku oraz wzrastająca liczba przyję-
tych grup wycieczkowych, warsztato-
wych, sportowych i tanecznych w kolej-
nych trzech latach działalności. W ubie-
głym roku zwiększyła się liczba osób  
wynajmujących pokoje w stosunku do 
usług noclegowych. Związane było to po 
części  z prowadzonym od września 
2011r. do lutego 2012r. remontem, który 
uniemożliwiał przyjmowanie grup wy-

cieczkowych w remontowanej części schro-
niska, jak również  zwiększonym zaintereso-
waniem naszym obiektem ze strony firm 
pracujących przy budowie autostrady. 
 

S SM „RAKOWISKO” jest placówką 
oświatową-wychowawczą, a celem jego 

działalności jest nie tylko udzielanie tanich 
noclegów dzieciom i młodzieży szkolnej, ale 
także zapewnienie im wypoczynku oraz upo-
wszechnianie wśród nich krajoznawstwa          
i turystyki jako aktywnych form spędzania 
czasu wolnego. Ciekawym sposobem reali-
zacji tych szczytnych celów są zapoczątko-
wane w maju 2011 roku wędrówki guesto-
we. Były one zorganizowane wspólnie          
z GOKiC w ramach „Otwarcia Sezonu Tury-
stycznego w „OSADZIE RAKSZAWA” 

jako zajęcia terenowe dla gimnazjalistów 
pt. „TROPICIELE SKARBU.” Impreza 
podobała się uczestnikom. Dlatego w maju 
bieżącego roku postanowiliśmy ją powtó-
rzyć, niestety tym razem frekwencja nie 
dopisała.  
 

J esteśmy otwarci na wszystkie propozy-
cje organizacji gier, zabaw, konkursów 

dla dzieci i młodzieży.  
 

Z apraszamy do współpracy szkoły, sto-
warzyszenia, organizacje pozarządo-

we, nauczycieli i rodziców. 
 

 
 

Joanna Tokarz 
kierownik SSM „RAKOWISKO” w  

ZSTG w Rakszawie  
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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.      

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru i skracania nadsyłanych materiałów. Wszystkich zainteresowanych serdecz-

nie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów „Biuletynu Urzędu Gminy Rakszawa”.  

 

Szczegółowe informacje: pok. 7  Urzędu Gminy w Rakszawie, tel; 17-226-12-81 wew. 44,  

e-mail; promocja@rakszawa.pl 

 

Termin Wydarzenie 

I poł. listopada 2012 r. Warsztaty scrapbooking – kartka świąteczna 

II poł. listopada 2012 r. Warsztaty filcowania wełny – filcowe bombki 

21 listopada 2012 r. XXII Gminny Konkurs Recytatorski „Raki” – szkoły podstawowe – konkurs wieloetapowy 

22 listopada 2012 r. „Katarzynki” - zabawa interaktywna dla dzieci 

3-4 grudnia 2012 r. Warsztaty florystyczne – stroiki świąteczne 

6 grudnia 2012 r. Szaleństwo ze św. Mikołajem 

6 grudnia 2012 r. Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy 

I poł. grudnia 2012 r. Warsztaty malowania bombek 

Z róbmy wszystko, aby Gmina Rakszawa lśniła czysto-
ścią i porządkiem, by stała  się wzorem dla innych.  

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego 
Wspólnego Dobra. Dbając wspólnie o ład i porządek za-
pewnimy sobie samym  i przyszłym pokoleniom – naszym 
dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek 
i pięknej przyrody.    

Ś mieci, zrzucanie ścieków do rzek, zakopywanie eter-
nitu, zaśmiecanie chodników i rowów, wyrzucanie 

odpadów do lasu, wypalanie traw zagrażają nam sa-
mym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowi-
sku nas otaczającym, generują konsekwencje zdrowot-
ne, środowiskowe i materialne.  

P rzypominam właścicielom nieruchomości o obowiązkach 
wynikających z Uchwały Rady Gminy z dnia 8 marca    

2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Rakszawa do których należy m.in.: 
⇒ sprzątanie terenu nieruchomości, koszenie trawników i dzikiej 

roślinności oraz pielęgnacja drzew i krzewów 
⇒ obcinanie gałęzi drzew i krzewów zwisających nad chodni-

kiem 
⇒ utrzymanie budynków, ogrodzeń i innych urządzeń nierucho-

mości w odpowiednim stanie technicznym, nie stwarzającym 
zagrożenia dla otoczenia, a także wyposażenia budynków          
w tabliczkę z czytelnym numerem domu 

⇒ usuwanie pojazdów mechanicznych nie nadających się do 
eksploatacji 

Z wracam szczególną uwagę na utrzymanie w ładzie przyle-
głych do posesji rowów i chodników, ponieważ zgodnie         

z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właści-
cielu ciąży obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości.  
 

P onadto każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posia-
dać umowę na wywóz śmieci. W terenie skanalizowanym 

zamieszkałe budynki muszą być podłączone do kanalizacji.           
W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej na właścicielu nie-
ruchomości ciąży obowiązek udokumentowania faktu opróżniania 
zbiorników bezodpływowych poprzez okazanie umowy z podmio-
tem uprawnionym do wykonania usług w tym zakresie. 

Wójt Gminy Rakszawa 
Maria Kula  
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Fot; Utwardzona nawierzchnia placu przy Przedszkolu w Rakszawie. 

 
W ramach zadań inwestycyjnych utwardzono plac 
przy Gimnazjum kostką brukową o pow. 280m²          
i wyasfaltowano 480 m² nawierzchni.  
 

J ak co roku, przeprowadzane remonty i inwestycje    
w szkołach przyczyniają się do podnoszenia  kom-

fortu nauczania i poczucia bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży. Liczę na to, że działania te zapobiegną margina-
lizacji społeczeństwa, wzmocnią poczucie tożsamości 
mieszkańców na tym obszarze i przyczynią się do roz-
woju społeczności lokalnej. 

 
 

Dyrektor ZEASiP w Rakszawie 
Jadwiga Wiśniowska 

 

Fot; Utwardzona i wyasfaltowana nawierzchnia placu przy Publicznym 
Gimnazjum w Rakszawie. 

 

P lacówki oświatowe z Gminy Rakszawa w okresie          
od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012r. zdecydowanie 

zmieniły swoje oblicza na lepsze. Gmina przeznaczyła po-
nad 250 tys. złotych na szkolne remonty i inwestycje.  
 
 

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rak-
szawie wykonano najwięcej prac remontowych. W szkole 
wycyklinowano parkiet w dwóch salach lekcyjnych, jedną sa-
lę odmalowano i położono panele podłogowe, zakupiono 
krzesełka oraz wykładziny do dwóch sal. Odmalowano maga-
zyny żywnościowe w piwnicach szkoły. W celu poprawy bez-
pieczeństwa dzieci -zamontowano kraty ochronne na scho-
dach.  
Do przedszkola zakupiono krzesełka, regały, wycyklinowano 
parkiet w sali i szatni.  Zakupiono piaskownicę, naprawiono 
ogrodzenie placu zabaw oraz pomalowano wszystkie kon-
strukcje drewniane. W ramach zadań inwestycyjnych 
utwardzono nawierzchnię placu i dojazdu przy SP1 kost-
ką brukową  o pow. 360m².  
 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie zmodernizowano 
kotłownię, instalację C.O, wymalowano lamperie na koryta-
rzach i w oddziale przedszkolnym, wycyklinowano podłogę  
w części administracyjnej. 
 

 W Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie wykonano reno-
wację parkietu w sali gimnastycznej, pomalowano korytarze. 
 

W Szkole Podstawowej w Węgliskach ułożono kostkę bru-
kową przed budynkiem szkoły, wykonano chodnik przed pla-
cem zabaw, ułożono płytki odbojowe wokół budynku. Utwar-
dzono 138 m2  terenu obok placu zabaw z przeznaczeniem na 
boisko do koszykówki i siatkówki. Wykonano nowe ogrodze-
nie o długości 10 mb, ułożono 93 mb obrzeży wokół krze-
wów. 
 

W Szkole Podstawowej w Wydrzu wykonano nawierzchnię 
z kostki brukowej przed wejściem do szkoły, wykonano czę-
ściową izolację pionową budynku i odwodnienie, wymienio-
no instalację wodno-kanalizacyjną, zakupiono stoliki 
uczniowskie, odmalowano korytarze i sale lekcyjne, wykona-
no instalację sieci internetowej na potrzeby nowej pracowni 
komputerowej.  
 

W Publicznym Gimnazjum w Rakszawie wykonano reno-
wację parkietów w trzech salach lekcyjnych, odmalowano ko-
rytarze i salę lekcyjną, zmodernizowano salę chemiczną.      
Na potrzeby prowadzenia dziennika elektronicznego wykona-
no instalację sieci internetowej w każdej sali lekcyjnej.  
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