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PASJONADA 

Tegoroczna edycja Pasjonady pod Honorowym Patronatem 
Wójta Gminy Rakszawa przyciągnęła w niedzielę 30 sierpnia 
2015 r. tłumy publiczności. 

W tym roku odbywała się ona w dwóch miejscach: na placu przed 
Browarem Van Pur i na łąkach na Kościelnym w Rakszawie. Najwięk-
sze zainteresowanie wzbudziło z pewnością widowisko historycz-
ne pt. „Burza przeszła bokiem”, którego organizatorem był GOKiC
 w Rakszawie, Prywatne Muzeum Pojazdów Militarnych i Zabytkowych
 w Rakszawie Pana Bogdana Maczugi. Głównym sponsorem przedsię-
wzięcia była Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego LOCUS w Rak-
szawie. Pogoda dopisała, było wręcz upalnie, więc łąki za browarem na 
Kościelnym szybko wypełniły się rzeszą zainteresowanych widzów. 

Koncert orkiestry dętej „Zgoda” poprzedził rekonstrukcję historycz-
ną. Inscenizacja przedstawiała dwie akcje żołnierzy AK Obwodu Łańcut: 
odbiór zrzutu Cichociemnych i atak na magazyn amunicji. Spektakularna 
pirotechnika wykonana przez Artura Sobieraja i efekty specjalne to scene-
ria widowiska, które zaprezentowało 60 osób z różnych grup rekonstruk-
cyjnych. Były to: GRH „Wir” z Biłgoraja, Tomaszowski Klub Miłośników 
Historii z Tomaszowa Lubelskiego, GRH „Rusal” z Mielca, Podkarpac-
kie Stowarzyszenie Miłośników Militariów z Rzeszowa, GRH „Othala”
z Rzeszowa, GRH 545 „Sperr Division” z Rzeszowa, GRH „Reichschof 
1944” z Rzeszowa oraz osoby niezrzeszone w grupach. Twórcy scenariu-
sza: Bogdan Maczuga i Jacek Tomaka opierali się głównie na monografii 
Obwodu SZP-ZWZ-AK Łańcut autorstwa Andrzeja Borcza. 

Z łąk wystarczyło przejść kilkaset metrów, żeby na placu przed bro-
warem zobaczyć tańczących na scenie członków zespołów: „Mały Flesz”, 
„Promyczek”, „Centrum Tańca Rakszawa” i Ogniska Tanecznego z Rak-
szawy i Węglisk oraz „Lasowiaczki” z Wydrza. 
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Podziwialiśmy również występy zespołu śpiewaczego „Brzeziny”, mło-
dzieżowego zespołu wokalnego „Megido” i kabaretu „Powrót do młodości” 
z Kątów Rakszawskich. Wzrok dzieci przyciągnęły modele samolotów, 
wykonane z części przez Stefana Świątoniowskiego, Mariana Źrałkę, Nor-
berta Kłosia i Mariusza Szeligę. Szczególną frajdą dla zwiedzających była 
prezentacja doświadczeń chemicznych w wykonaniu Sebastiana Gołoju-
cha i jego kolegów. Organizatorzy zadbali również o animacje plastyczne 
dla najmłodszych, a także ciekawe konkursy strażackie opracowane przez 
Jana Jabłońskiego. Nie zabrakło też rozrywek dla osób, chcących potańczyć. 
Wieczorem można było to uczynić na koncercie zespołu „Lesioki” a potem 
przy muzyce proponowanej przez DJ. Biesiadujący chętnie korzystali z ga-
stronomii obsługiwanej przez KGW z Rakszawy Środkowej i Kąty oraz KS 
„Włókniarz”. Była także okazja do zakupu rodzimego rękodzieła. Na pikni-
ku nie zabrakło dmuchańców dla dzieci. Wśród licznych atrakcji uczestnicy 
imprezy mieli możliwość przetestowania symulatora dachowania, przy po-
mocy którego można w bezpiecznych warunkach przeżyć wypadek samo-
chodowy. Uświadamiał on skutki nie zapinania pasów oraz braku zabezpie-
czenia różnych przedmiotów w pojeździe w razie wypadku. 

Całe przedsięwzięcie mogliśmy zorganizować przy zaangażowaniu 
partnerów z Gminy Rakszawa: Fundacji LOCUS, Browaru Van Pur, Ener-
gokom sp. z o. o., ITS sp. z o. o., Warta Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych Artur Przybyła, Ochotniczej Straży Pożarnej,  Wójta Gminy Rakszawa 
i przede wszystkim zespołu Pana Bogdana Maczugi, którym serdecznie 
dziękujemy za współpracę. Patronat medialny nad imprezą objęli: Polskie 
Radio Rzeszów, GC „Nowiny”, portal internetowy www.lancut.gada.pl

 
Agnieszka Rzepka dyrektor GOKiC w Rakszawie

Centrum Tańca Rakszawa

Zespół „Mały Flesz”

Zespół taneczny „Lasowiaczki” ze Szkoły Podstawowej w Wydrzu. W pięk-
nych strojach lasowiackich grupa zaprezentowała tańce z naszego regionu 
m. in. „Lasowiaka”, „Cebulę”, „Polkę” oraz przyśpiewki ludowe. 

Zespół wokolny „Megido” Kabaret z Kątów Rakszawskich
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Pytanie 1: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie 2: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa?”.
Pytanie 3: „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
Frekwencja wyborcza w gminie Rakszawa wyglądała następująco:
Średnia frekwencja dla gminy Rakszawa wyniosła 7,7 % i była niższa od frekwencji dla całego kraju o 0.1%.

Szczegółowe dane opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są pod adresem: 
http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska.

Opr. Bożena Więcław-Babiarz Sekretarz Gminy

6 września 2015 r. odbyło się referendum ogólnokrajowe 
w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa. Polacy odpowie-
dzieli na trzy pytania Prezydenta.

Jak głosowano w gminie Rakszawa

Tabela: Frekwencja w gminie Rakszawa w Referendum Ogólnokrajowym. 

Nr obwodu 
głosowania Nazwa jednostki Liczba 

uprawnionych
Liczba 

wydanych kart Frekwencja

1 Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych 
w Rakszawie 1381 141 10,21 %

2 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rakszawie 1275 94 7,37 %

3 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie 937 78 8,32 %

4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 885 49 5,54 %

5 Szkoła Podstawowa w Wydrzu 513 25 4,87 %

6 Dom Ludowy Rakszawa Kąty 453 33 7,28 %

7 Szkoła Podstawowa w Węgliskach 348 25 7,18 %

W  ramach  pracy  Rady Gminy odbyły się kolejno sesje - VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII - w tym dwie na wniosek Pani Wójt. W trakcie trwania obrad pod-
jęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej gminy. 

Na sesji Rady Gminy, w dniu 24 czerwca 2015 roku, radni przyjęli Uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 (14 głosów „za”) oraz Uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu gminy za rok 2014 (9 głosów ,,za”, 1 głos ,,przeciw’’, 4 głosy ,,wstrzymujące’’). 
 Bardzo ważną uchwałą dla rozwoju naszej gminy była Uchwała w sprawie 
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny produk-
cyjno-usługowe ‚ „BROWAR”  w miejscowości Rakszawa, gmina Rakszawa- część 1A. 
Została ona podjęta jednogłośnie w dniu 30 lipca 2015 roku. 
 W tym samym dniu na sesji gościliśmy utalentowane Mistrzynie Świata
 w wyciskaniu sztangi leżąc Monikę Sroczyk i jej młodszą siostrę Martę. Największe 
osiągnięcia i sukcesy naszych rakszawianek zaprezentował w swoim wystąpieniu trener 
zawodniczek Adam Bielecki.
           Zachęcam wszystkich do odwiedzania strony internetowej Urzędu Gminy Rak-
szawa i zapoznawania się na bieżąco z pracą radnych, czytając protokoły oraz treść 
uchwał podejmowanych na sesjach Rady Gminy.

Paweł Przybyło Przewodniczący Rady Gminy w Rakszawie
Wójt Gminy wręczył utalentowanym zawodniczkom 
statuetki i listy gratulacyjne
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Zastrzega się możliwość błędów w druku.
„Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa” jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja 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.
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Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Adama Szala 
w SP 2 w Rakszawie

Z okazji wizyty kanonicznej Parafii pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego gościł 23.09.2015r. 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy Jego 

Ekscelencja Ks. Biskup Adam Szal, Ks. Prałat Henryk Franków, 
ks. Prałat Jan Woźniak, Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula oraz 
przedstawiciele rodziców. 

W imieniu wszystkich zebranych dostojnego gościa powitała 
dyrektor szkoły Dorota Sońska – Jagusztyn. Uczniowie przywitali 
Biskupa bukietem kwiatów i laurkami oraz słowami piosenki Bądź 
pozdrowiony Gościu nasz. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu 
podkreśliła, że: Wychowanie w naszej szkole opieramy na warto-
ściach chrześcijańskich. Wizyta Ks. Biskupa jest dla nas szczególnie 
istotna w obecnych czasach, zwłaszcza – dla młodego pokolenia. 
Ma dla nas wszystkich ważny wymiar duchowy i jest jednocześnie 
wyrazem wspólnej troski o jak najlepsze wychowanie dzieci i mło-
dzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Zaznaczyła również, 
że ostatnia wizyta kanoniczna miała miejsce w 1994 roku (go-
ściliśmy wtedy Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Józefa Michalika). 

Następnie uczniowie przedstawili część artystyczną, która wy-
warła na zebranych duże wrażenie. W nawiązaniu do występu 
głos zabrał Jego Ekscelencja Ks. Biskup Adam Szal. Stwierdził, że
 w życiu bardzo  ważne są trzy cnoty boskie – wiara, nadzieja i mi-
łość oraz wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji 
i  miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Na zakończenie udzie-
lił pasterskiego błogosławieństwa całej społeczności szkolnej. Póź-
niej nastąpiło spotkanie Jego Ekscelencji i towarzyszących mu osób 
z nauczycielami, pracownikami szkoły oraz rodzicami. 

To wydarzenie zapisze się nie tylko w pamięci, na stronach Kro-
niki Szkoły, ale także zagości na trwałe w naszych sercach.

Społeczność szkolna SP 2
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Dożynki w gminie Rakszawa

Barwne wieńce, korowody można było zobaczyć podczas parafial-
nych dożynek, które odbywały się w gminie Rakszawa.
W Rakszawie tegoroczne Święto Odpustu Parafialnego i dożynek 
rozpoczęło się od poświecenia parkingu przy kościele pw. Podwyż-

szenia Krzyża Św. w Rakszawie przez Księdza Proboszcza Jana Woźniaka. 
Uroczystą mszę świętą przy ołtarzu polowym z udziałem pocztów sztan-

darowych w dniu 13 września 2015 roku koncelebrował Ks. Prałat Jan Nikiel 
– Proboszcz Parafii Bazyliki Metropolitalnej p.w. Wniebowzięcia NMP we 
Lwowie. Oprawę muzyczną mszy zapewnili: organista, Orkiestra dęta „Zgoda”
 i Zespół Śpiewaczy „Brzeziny”.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm Kazimierz Gołojuch, Starosta 
Łańcucki Barbara Pilawa-Krauz, Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej Roman Poterek, Komendant Policji Grze-
gorz Błaszczyk, a także radni, przedstawiciele Gminy, strażacy, dyrektorzy 
i kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiej-
skich. 
Tegorocznym Starostą dożynek został sołtys Jan Panek, a Starościną Łucja 
Stopyra. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy wspólnym stole przy-
gotowanym przez pracowite i prężnie działające członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Rakszawa Środkowa.

W tym samym dniu parafialny odpust obchodziła parafia p.w. Nawie-
dzenia NMP w Medyni Głogowskiej. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Węgliskach: Jolanta Maziarz-przewodnicząca, Anna Całka, Stanisława Mał-
kiewicz, Grażyna Cisek, Stanisława Skoczylas  przygotowały wieniec dożyn-
kowy i wraz z sołtysem Janem Kuca i radnym Zenonem Tama wzięli udział 
w uroczystościach dożynkowych.

 W Rakszawie Kąty odpust parafialny odbył się w dniu  26 sierpnia 
2015 roku. Wieniec dożynkowy przygotowały członkinie Koła Gospodyń 
Rakszawa Kąty.

UG Rakszawa

Koło Gospodyń Wiejskich Rakszawa Kąty

Koło Gospodyń Wiejskich Węgliska
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 Święto Odpustu Parafialnego w Rakszawie Środkowej



      BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                                                                                                                      PAŹDZIERNIK 20158

Dnia 1 września 2015 r. w gminnych szkołach rozpoczął się kolejny rok szkolny 2015/2016. Ogółem w gminie Rakszawa 
do szkól uczęszcza 765 uczniów, do przedszkola 93 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 67. Ilość uczniów w szkołach 
podstawowych rozpoczynających naukę w tym roku szkolnym to 480 uczniów z tego w klasach I to 110. W Zespole Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie został dodatkowo utworzony czwarty oddział klasy pierwszej. W gimnazjum w klasie 
I naukę rozpoczęło 60 uczniów a ogólnie w szkole kształci się 188 uczniów. W Zespole Szkół Tekstylno – Gospodarczych naukę 
w klasie I rozpoczęło 16, natomiast w całym Zespole kształci się 97 uczniów. W szkołach w gminie Rakszawa pracuje łącznie 121 
nauczycieli.

Tabela: Uczniowie w roku szkolnym 20015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP1 w Rakszawie

Opr. Jadwiga Wiśniowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkola

Nowy Rok Szkolny w gminie Rakszawa

Nazwa szkoły Liczba uczniów
 w przedszkolu

Ilość 
oddziałów

w
przedszkolu

Ilość uczniów
w oddziałach

przedszkolnych

Liczba 
uczniów 
w szkole

Ilość 
oddziałów
w szkole

RAZEM 
UCZNIOWIE

Zespół Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola nr 1 w Rakszawie 93 5 - 253 14 346

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Rakszawie - - 19 84 6 103

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Rakszawie - - 21 71 6 92

Szkoła Podstawowa w Węgliskach - - 12 35 6 47

Szkoła Podstawowa w Wydrzu - - 15 37 5 52

Publiczne Gimnazjum w Rakszawie - - - 188 9 188

Zespół Szkół Tekstylno – Gospo-
darczych w Rakszawie - - - 97 5 97

Razem 93 5 67 765 51 925
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Trwają prace nad Programem 
Rozwoju Gminy Rakszawa do 2020 roku

Gmina Rakszawa przystąpiła do prac nad Programem Rozwo-
ju Gminy Rakszawa do 2020 roku, z uwagi na fakt, że doku-
ment: „Strategia Gminy Rakszawa na lata 2008-2015” traci 

ważność w tym roku. Program będzie dokumentem wyznaczającym 
kierunki rozwoju  oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz 
lokalnej społeczności. Program Rozwoju Gminy Rakszawa do 2020 
roku ma ułatwić podejmowanie planowych działań w przyszłości oraz 
umożliwić aplikowanie o środki finansowe ze źródeł krajowych i za-
granicznych. W czasie warsztatów zorganizowanych w dniu 22 wrze-
śnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Rakszawie, mieszkańcy określali 
mocne, słabe strony gminy, a także szanse i zagrożenia, wyznaczyli 
również  kierunki rozwoju gminy Rakszawa. 

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele sektora społecznego, 
gospodarczego i publicznego. Po opracowaniu, Program Rozwoju 
Gminy Rakszawa do 2020 roku zostanie poddany konsultacjom spo-
łecznym, których celem będzie zapoznanie społeczności lokalnej,
z treścią dokumentu oraz zebranie opinii i uwag. 

Ostateczna wersja Programu Rozwoju Gminy Rakszawa do 2020 
roku zostanie przyjęta przez Radę Gminy w drodze uchwały. 

Opr. Maria Nycz

Radni przeszkoleni

W dniu 3 sierpnia 2015r. odbyło się szkolenie dla Radnych 
Gminy Rakszawa. Tematem przewodnim tego spotkania 
były prawa i obowiązki radnych oraz rola organu stanowią-

cego w prowadzeniu gospodarki finansowej przez gminę. 
Udział w szkoleniu dostarczył uczestnikom praktycznych wskazówek

w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy i prawidłowego sprawowania 
mandatu. Dziękuję wszystkim za udział w szkoleniu i odpowiedzialne po-
dejście do pełnionej funkcji.

Paweł Przybyło Przewodniczący Rady Gminy w Rakszawie

Warsztaty w Urzędzie Gminy w Rakszawie
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Jedyna pełnowymiarowa sala gimnastyczna 
w Rakszawie w trakcie przebudowy

Dzięki staraniu Wójta, Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w kwocie 1 200 000,00 zł. Mieszkańcy gminy Rakszawa już niedłu-
go będą mogli korzystać z nowej zmodernizowanej sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie. Od 1 lipca 2015 roku trwające roboty 
budowlane obejmujące m.in. nadbudowę i przebudowę dachu nad salą gimnastyczną 
i zapleczem sanitarnym, wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej i innych 
planowanych pomieszczeniach sportowych, przebudowę ciągów komunikacyjnych, 
sanitariatów, instalacji c.o. i wod.- kan. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 
2 miliony złotych. 

Opr. Jacek Szubart

Oświetlenie boiska ogólnodostępnego w Rakszawie

Boisko o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkoły i Przedszkola nr 1 
w Rakszawie zyskało nowy element – oświetlenie. 14 lamp zamontowanych na 
sześciu masztach rozświetla powierzchnię boiska umożliwiając grę również po 
zmroku. Inwestycja kosztowała Gminę 36 900,00 zł. Do końca listopada 2015 
roku zostanie wykonane oświetlenie przy Domu Ludowym w miejscowości 
Rakszawa Kąty. Koszt inwestycji 16 tys. zł. 

Opr. Jacek Szubart

W Rakszawie oddano do użytku nowy parking

Przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rakszawie 
powstał nowy parking. Prace nad budową trwały trzy mie-
siące. Mieszkańcy mają do dyspozycji  62 miejsca postojowe. 
Gmina na ten cel wydatkowała kwotę 236 566,40 zł.

Budowa kanalizacji w Rakszawie zakończona

Droga w Wydrzu

W dniu 30 czerwca 2015 roku zakończono budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej, przepompowni i sieci wodociągowej w miejscowości 
Rakszawa. 

Realizację inwestycji rozpoczęto 2013 roku opracowaniem doku-
mentacji technicznej. Roboty budowlane rozpoczęto w marcu 2015 
roku. W ramach inwestycji wybudowano: 5 przepompowni w tym jed-
ną przydomową, 10,273 km sieci kanalizacyjnej w przysiółkach: Bielec-
kówka, Nowe Pola, Rakszawa Środkowa, Rakszawa Dolna, sieć wodo-
ciągową o długości 355 m w sołectwie Rakszawa Dolna.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 795 385,64 zł z czego 
1 704 503 zł to środki unijne  pozyskane z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013.

We wrześniu 2015 roku rozpoczęto modernizację drogi gruntowej od kościoła w Wydrzu 
w kierunku Brzózy Stadnickiej na odcinku 330 m i szerokości (z poboczami) 4,5 m. 

Inwestycja współfinansowana jest w kwocie 28 tys. zł ze środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Województwa Podkarpackiego. 

Całkowity koszt zadania wynosi 35 585,25 zł. Przypominamy, że to kolejna droga w gmi-
nie Rakszawa zmodernizowana przy udziale środków FOGR. W poprzednim roku, w ten 
sposób wybudowano drogę w przysiółku Basakówka i w Wydrzu przy dawnej bibliotece. 

Opr. Jacek Szubart

Opr. Jacek Szubart

Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym informujemy właści-
cieli o obowiązku przyłączania swoich nieruchomości do wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej na własny koszt. 
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Oświetlenie w Węgliskach
Jest bezpieczniej w ciągu drogi powiatowej od Szkoły Podstawowej 

w Węgliskach w kierunku Trzeboś-Podlas. Na odcinku 421 metrów
 w tym roku wykonano nowe oświetlenie uliczne.  Inwestycja w kwocie 
13 858,95 zł została wykonana w ramach Funduszu Sołeckiego Wsi Wę-
gliska. W ubiegłym roku mieszkańcy miejscowości Węgliska zadecydowa-
li o przeznaczeniu środków z funduszu soleckiego na opracowanie pro-
jektu wykonania oświetlenia. Tegoroczna inwestycja to kontynuacja planu 
inwestycyjnego przyjętego przez Zebranie Wiejskie w Węgliskach. 

Opr. Jacek Szubart

Strażacy OSP Rakszawa w nowych ubraniach specjalnych

12 mundurów i par butów 24 września 2015 roku otrzymali strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie. 

Kosztowały ponad 15 tysięcy złotych, ale najważniejsze jest to, że noszący je 
ratownicy będą w czasie akcji ratowniczych bardziej bezpieczni. Zakup był moż-
liwy dzięki pozyskaniu przez gminę Rakszawa dofinansowania ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w kwocie 12 285,84 zł.

Opr. Maria Nycz

Nowe książki w bibliotekach szkolnych

Gmina Rakszawa pozyskała dofinansowanie w wysokości 6 770,00 zł na 
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspiera-
nia promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” 
w 2015 r. Poprzez realizację programu szkoły podstawowe będą stwarzały optymal-
ne warunki organizacyjne umożliwiające efektywniejsze realizowanie podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medial-
nej, m.in. poprzez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych.

Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów 
szkół podstawowych dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane 
przez uczniów.

Opr. Maria Nycz

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW-dofinansowane
Mieszkańcy Gminy Rakszawa otrzymali dotacje celowe z budżetu Gminy na 

łączną kwotę 17 275,11 zł. Przypomnijmy, że w terminie do 30 września 2015 roku 
osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków mogły złożyć wniosek do Wójta Gminy Rakszawa o udzielenie wsparcia 
finansowego. Maksymalnie można było uzyskać dofinansowanie w wysokości 3 tys. 
zł. W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 wniosków. Wójt Gminy Rakszawa zaak-
ceptował przedstawione wyniki prac komisji do spraw rozpatrywania wniosków 
i przyznał dofinansowanie 7 wnioskodawcom na łączną kwotę 17 275,11 zł. Dwa 
wnioski zostały odrzucone z powodu braku spełnienia jednego z warunków za-
wartych w Uchwale Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 marca 2015 r. Nr VI/27/15 tj. 
przedstawienia oryginału rachunku lub faktury VAT świadczącego o poniesionych 
kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wystawionego w 2015r. 

Opr. Marcin Szpyrka



  BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                                                                                                                           PAŹDZIERNIK 201512

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RAKSZAWA”

Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Rakszawa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rakszawie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z dniem 30 września 2015 r. zakończył się okres realizacji 
projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rakszawie pt. „Czas na aktywność w gminie Rakszawa”. 
Reasumując, w trakcie realizacji całego projektu w okresie od 
01.04.2010 r. do 30.09.2015 r. zawarto 142 kontrakty socjalne, 
które stanowiły jedną z metod współpracy pomiędzy Ośrod-
kiem a osobą korzystającą z pomocy. 118 osób (72 K i 46 M) za-
kończyło udział w projekcie w tym 17 osób w 2015 r. Głównym 
celem projektu w tych latach było zwiększenie szans na zatrud-
nienie i podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji 
zawodowych u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z terenu gminy Rakszawa. 

Czestnicy projektu w tych latach zostali objęci komplek-
sowym wsparciem przez zastosowanie konkretnych narzędzi 
w postaci: pracy socjalnej, kontraktów socjalnych, instrumentów 
aktywnej integracji o charakterze aktywizacyjnym. 

W związku z tym w poszczególnych latach odbyły się szkole-
nia z zakresu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, 
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kreowa-
nia własnego wizerunku, trening kompetencji rodzicielskich, 
trening pracy, indywidualne spotkania rozwojowe z doradcą 
zawodowym, trening kompetencji życiowych, podstawowy 
kurs komputerowy, rozszerzony kurs pierwszej pomocy z ćwi-
czeniami praktycznego użycia sprzętu medycznego oraz AED. 

Ostatnim etapem każdego projektu były kursy zawodowe: 
kucharz małej gastronomii, sprzedawca z obsługą kasy fiskal-
nej, bukieciarz – florysta z obsługą kasy fiskalnej i komputera 
oraz technolog robót wykończeniowych, w ramach którego 

uczestnicy szkolenia przeprowadzili gruntowne remonty: 
- w Schronisku Młodzieżowym „Rakowisko” (wyremontowa-  
   no: korytarz, 9 pokoi, 2 łazienki),
- w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie  
   (wyremontowano: 1 pokój, pomieszczenie  gospodarcze wraz 
   z kotłownią oraz korytarz),
- gminne mieszkanie znajdujące się przy Ośrodku Zdrowia
   w Rakszawie.

W 2014 r. staż zawodowy w ramach realizowanego pro-
jektu „Czas na aktywność w gminie Rakszawa” odbyło 2 osoby. 
Uczestnicy, którzy wzięli udział w szkoleniach i zakończyli udział 
w projekcie otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty po-
twierdzające nabyte w trakcie szkoleń umiejętności i kwalifikacje 
zawodowe. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu zostali ob-
jęci wsparciem finansowym w formie zasiłku celowego.

Cieszymy się, że tak wielu klientów OPS wyraziło chęć do 
współpracy i udziału w w/w formach aktywizacji. Mamy na-
dzieję, że zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności pozwolą 
uczestnikom projektu na lepsze funkcjonowanie w społeczności 
lokalnej oraz zwiększą ich szanse na rynku pracy. 

Opr. Iwona Biały Asystent merytoryczny projektu  
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Zespół Interdyscyplinarny gminy Rakszawa

Jednym z zadań samorządu gminnego są działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzone są one 
w oparciu o odpowiednie akty prawne: ustawę z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawę z dnia 14 
czerwca 1960 r.; Kodeks postępowania administracyjnego i rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie pro-
cedury „Niebieskiej Karty”.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 z dnia 1 sierpnia 2010 r. zobowiązała samorządy terytorialne do po-
wołania zespołów interdyscyplinarnych d.s. przemocy w rodzinie. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego utworzonego w gminie 
Rakszawa wchodzą przedstawiciele Pomocy Społecznej, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Oświa-
ty, Ochrony Zdrowia i Sądu.

Celem Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania 
przemocy domowej na obszarze gminy, a w szczególności pomoc 
rodzinom w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie 
działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia 
problemu oraz współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwią-
zywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Funkcjonowanie Zespołu określone jest w drodze porozumień za-
wartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc doznają-
cym przemocy w rodzinie.

Działania Zespołu obejmują zarówno ofiary przemocy domowej, 
jak i jej sprawców. Działania z ofiarami przemocy polegają na oce-
nie sytuacji problemowej, systematycznym monitorowaniu rodziny, 
informowaniu o możliwościach skorzystania z pomocy specjali-
stów i terapeutów oraz kierowaniu do nich, organizowaniu spotkań 
z członkami Zespołu lub Grupy Roboczej, mobilizowaniu osób po-
krzywdzonych do podjęcia działań zmierzających do zmiany ich 
sytuacji życiowej. 

Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie ma na celu 
uświadomienie im konsekwencji wynikających ze stosowa-
nia przemocy, mobilizowanie do wzięcia udziału w progra-
mach korekcyjno – edukacyjnych i monitorowaniu ich za-
chowań. Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że 
stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej kierują 
ją do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec ro-
dziny uwikłanej w zjawisko przemocy odbywa się w oparciu
 o procedurę „ Niebieskiej Karty”, które obejmuje ogół czyn-
ności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasad-
nionym podejrzeniem zaistniałej przemocy w rodzinie.

W roku ubiegłym w naszej gminie w 11 rodzinach wystąpiło 
zjawisko przemocy, przy czym w 10 przemoc miała miejsce 1 
raz w roku, a w 1 rodzinie – kilkakrotnie. Ofiarami przemocy 
były głównie kobiety – 8, mężczyźni – 1 i dzieci – 1. Najczę-
ściej zgłaszaną przez poszkodowanych formą przemocy były 
przemoc fizyczna i psychiczna/emocjonalna. Wśród osób, co 
do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzi-
nie, było 9 mężczyzn i 2 kobiety.

W roku 2014 sporządzono ogółem 12 „Niebieskich Kart”, 
w tym przez policję – 10, jednostkę organizacyjną pomocy 
społecznej – 1 i oświatę – 1.

W bieżącym roku dotychczas prowadzono procedurę „Nie-
bieskiej Karty” w odniesieniu do 17 rodzin. W związku z bru-
talizacją życia społecznego, czego efektem jest między innymi 
zjawisko przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny we 
współpracy z innymi podmiotami podejmie w przyszłości 
szersze działania informacyjne na temat przyczyn przemocy, 
jej przejawów, sposobach zapobiegania i instytucjach powoła-
nych do pomocy wyżej wymienionym rodzinom.

Opr. Małgorzata Mach

Ciągle jeszcze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, jakie wywarł 
na nas kurs „Bukieciarz – florysta …”, który odbywał się w Szkol-
nym Schronisku Młodzieżowym „Rakowisko” w Rakszawie. Co 
sprawiło, że utkwił w naszej pamięci? Otóż przez okres dwóch 
tygodni od 6-go do 16-go lipca 2015 r. byliśmy świadkami nieco-
dziennego zaangażowania instruktora kursu i jego uczestniczek. 
Najpierw pojawiali się oni z naręczami: kwiatów z pól, ogrodów 
i kwiaciarni; przeróżnych ziół, traw, gałązek. Ciągle urządzali wy-
prawy na okoliczne łąki donosząc następne materiały do zajęć
 i twórczej, artystycznej pracy. 

Było to dla nas intrygujące na tyle, że zaczęliśmy podglądać ich 
działania. Przez wszystkie te dni nasza sala konferencyjna zamie-
niła się w wielki kwiatowo-zielarski bazar, z którego intensywnie 
unosiły się przyjemne zapachy. 

Prowadzący zajęcia uczył sztuki układania kompozycji kwiatowych. Pokazał jak można wykorzystać przy tym przeróżne dostęp-
ne na rynku sztuczne dodatki bukieciarskie, jak również dodatki naturalne, jakie oferuje przyroda.  Pokazywał tajniki układania bu-
kietów ślubnych, kompozycji kwiatowych do dekoracji stołów bankietowych i stołów bocznych oraz wiązanek okolicznościowych.  

Entuzjazm instruktora i jego autentyczne zamiłowanie do kwiatów spowodowały u uczestniczek kursu wyzwolenie zdolności 
artystycznych. Stały się inspiracją do tworzenia własnych kompozycji. Umiejętne połączenie w jednej kompozycji kwiatów szlachet-
nych i polnych oraz ziół przyniosło zdumiewające efekty. 
Po zakończeniu kursu niemal całe schronisko zostało udekorowane pięknymi bukietami.

            
Opr. Joanna Tokarz kierownik schroniska

                                                                            Zdjęcia J. Tokarz
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Usuń azbest za darmo
Wójt Gminy Rakszawa informuję o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem w 2016 r. z działań mających 

na celu usuwanie azbestu z nieruchomości, których właścicielami są osoby fizyczne.

Gmina Rakszawa zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu azbestu z terenu gminy Rakszawa.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć obejmuje koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku. Kosztami 
kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez gminę Rakszawa w wyniku procedury udzielania 
zamówienia publicznego.

OSOBY ZAINTERESOWANE USUNIĘCIEM AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI W 2016 
ROKU PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE WNIOSKU

DO DNIA 30.11.2015 r. W URZĘDZIE GMINY RAKSZAWA.

 
Formularze wniosku dostępne są: w Urzędzie Gminy Rakszawa, pokój nr 9  oraz na stronie internetowej: 

www.rakszawa.pl, zakładka /AKTUALNOŚCI/

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzy-
skać w Urzędzie Gminy w Rakszawie, pokój nr 9, tel. 17 226 12 81 wew. 47

Dodatki z tytułu: 
     
 ▶         urodzenia dziecka  – 1000 zł (jednorazowo)
 ▶         korzystania z urlopu wychowawczego  – 400  zł (miesięcznie)
 ▶         samotnego wychowania dziecka – 189zł , dzieci niepełnosprawne 269  zł (miesięcznie)
 ▶         wychowania w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku 
            rodzinnego – 90  zł (miesięcznie)
 ▶         kształcenia i rehabilitacji    – 80 zł (miesięcznie) do ukończenia 5 roku życia 
                                                            – 100  zł (miesięcznie) powyżej 5 roku 
 ▶         rozpoczęcie roku szkolnego  – 100 zł  (przysługuje także dla uczniów ZERÓWKI wypłacane  
             jednorazowo we wrześniu) 
 ▶         nauki poza miejscem zamieszkania  – zamieszkanie 105 zł (miesięcznie) – dojazd  63 zł (miesięcznie)
 

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania w/w świadczeń rodzinnych :
◆          674 zł na osobę w rodzinie
◆          764 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych od 1-11-2015r.

Kwoty które uległy zmianie / Pozostające bez zmian

Zasiłek rodzinny:

  ▶         89 zł (miesięcznie) na dziecko do ukończenia 5 roku życia 
  ▶         118 zł (miesięcznie) na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia 
  ▶ 129 zł (miesięcznie) na dziecko powyżej 18 do ukończenia 24 roku życia 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje dla osoby nie podejmującej zatrudnienia w związku z opieką nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny - 520 zł (miesięcznie)

  ◆         Kryterium dochodowe 764 zł

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dla osoby nie podejmującej zatrudnienia w związku z opieką nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia - 1200 zł 
(miesięcznie) od 1-01-2016 1300 zł (miesięcznie) bez kryterium dochodowego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000zł

  ◆       Kryterium dochodowe 1922 zł na osobę w rodzinie

Więcej informacji o warunkach przyznania świadczeń na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/ zakładka 
wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz na stronie gminy Rakszawa www.rakszawa.pl zakładka /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/
świadczenia rodzinne.

Formy pomocy dla mieszkańców
Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej  przysługuje  osobom  i  rodzinom, których  dochód  na  osobę 
 w  rodzinie  nie  przekracza  kryterium  dochodowego,  określonego  w  art. 8  ust. 1  ustawy  o  pomocy  społecznej:
Od 1października 2015 roku
-  osobie  samotnie  gospodarującej, której  dochód  nie  przekracza  kwoty  634,00 zł.,  „zwanej  kryterium  dochodowym    
     osoby samotnie  gospodarującej”, 
-  osobie  w rodzinie, w  której  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  kwoty 514,00 zł  zwanej  „ kryterium docho-  
   dowym na  osobę  w  rodzinie”,

Formy  pomocy  oferowane  przez  Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Świadczenia pieniężne :
1) zasiłek stały 
2) zasiłek okresowy
3) zasiłek  celowy i specjalny zasiłek celowy

2. Świadczenia niepieniężne:

✓    praca socjalna –działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom  i  rodzinom  we wzmacnianiu lub odzyski     
      waniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz two- 
       rzenie warunków sprzyjających temu celowi
✓    bilet kredytowany
✓    składki  na ubezpieczenie zdrowotne
✓    składki  na ubezpieczenie społeczne 
✓    pomoc rzeczowa
✓    sprawienie pogrzebu
✓    poradnictwo specjalistyczne ( w szczególności prawne , psychologiczne i rodzinne)
✓    interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu
       zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
✓    udzielenie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
✓    posiłek
✓    niezbędne ubranie
✓    usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
✓    specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
✓    pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
            

Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej , a także  przyznania biletu kredytowego nie wymaga wydania  
decyzji administracyjnej.
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          Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyzna-
nia świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu 
 RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO, 

Do  przeprowadzenia  wywiadu  środowiskowego  uprawnieni  
są  wyłącznie  pracownicy  socjalni.

           
Sposób  przeprowadzania  rodzinnego  wywiadu  środowiskowe-

go  oraz  dokumenty niezbędne  do  ustalenia  sytuacji  osobistej, 
rodzinnej,  dochodowej  i  majątkowej  określa Rozporządzenie  
Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  kwietnia  2005r.
w  sprawie  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  (Dz. U. Nr  77,  
poz. 672 )

Wywiad  środowiskowy  przeprowadza  się  w  miejscu  za-
mieszkania  osoby  lub  rodziny  albo  w  miejscu  pobytu. Sytu-
ację  osobistą,  rodzinną,  dochodową  i majątkową  osoby  lub  
rodziny  ustala  się na  podstawie  następujących  dokumentów:

1. Dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  stwierdzającego  
tożsamość.
2. Skróconego  odpisu  aktu  urodzenia  dziecka  lub  książeczki  
zdrowia  dziecka (do wglądu) – w  przypadku  gdy  dziecko  nie  
figuruje  w  dowodzie  osobistym  opiekuna  prawnego.
3. Dokumentów  określających  status  cudzoziemca  w  Rzeczypo-
spolitej  Polskiej.
4. Decyzji  właściwego  organu  w  sprawie  renty,  emerytury,  
świadczenia  przedemerytalnego  lub  zasiłku  przedemerytalnego. 
5. Orzeczenia  KIZ  wydanego  przed  dniem  1 września  1997r.,  
orzeczenia  lekarza  orzecznika  o  niezdolności  do pracy,  nie zdol-
ności  do  samodzielnej  egzystencji, orzeczenia  komisji  lekarskiej.
6. Orzeczenia  o  niepełnosprawności  albo  orzeczenia  o  stopniu  
niepełnosprawności.
7. Zaświadczenia  pracodawcy  o  wysokości  wynagrodzenia 
 z  tytułu  zatrudnienia, zawierającego   informacje  o  wysokości  
 potrąconej  zaliczki  na  podatek  dochodowy  od  osób fizycznych,  
składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  składek na ubezpieczenia  
emerytalne  i  rentowe  w  części  finansowanej  przez  ubezpieczo-
nego  oraz  składki  na  ubezpieczenie  chorobowe.
8. Zaświadczenia  o  wysokości  wynagrodzenia  uzyskiwanego  na  
podstawie  umowy  agencyjnej, umowy  zlecenia,  umowy  o dzieło  
albo  w  okresie  członkostwa w rolniczej  spółdzielni  produkcyjnej  
lub  spółdzielni  kółek  rolniczych ( usług rolniczych),  zawierające-
go  informacje  o  potrąconej  zaliczce  na  podatek  dochodowy  od  
osób  fizycznych, składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne, składek  na  
ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  w  części  finansowanej  przez  
ubezpieczonego  oraz  składki  na  ubezpieczenia  chorobowe,
9.  Zaświadczenia  pracodawcy  o  okresie  zatrudnienia, w  tym  
o  okresach, za  które  były  opłacane  składki  na  ubezpieczenia    
społeczne,  oraz  o  okresach  nieskładkowych. 
10. Dowodu  otrzymania  renty  lub  emerytury,  zasiłku  przedeme-
rytalnego lub  świadczenia  przedemerytalnego.
11. Zaświadczenia  urzędu  gminy  o  powierzchni  gospodarstwa  
rolnego  w  hektarach  przeliczeniowych. 

12. Zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego 
kontynuowanie nauki w gimnazjum, w szkole ponadpodstawowej   
lub  szkole  wyższej.
13. Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bez-
robotną, utracie  statusu  osoby  bezrobotnej, o  przyznaniu, od-
mowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie  
lub  pozbawieniu prawa  do  zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 
szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub za-
świadczenia o pozostawaniu w  ewidencji  bezrobotnych  lub  po-
szukujących  pracy.
14. Decyzji  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych o ustaleniu  kapi-
tału  początkowego.
15. Zaświadczenia  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  
potwierdzającego  zobowiązanie  do  opłacania  składki  na ubez-
pieczenie  społeczne  rolników.
16. Zaświadczenie  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych  o zadekla-
rowanej podstawie wymiaru składek  na  ubezpieczenie  społeczne   
 osób  prowadzących pozarolniczą  działalność  gospodarczą.
17. Zaświadczenia o wysokości dochodu osób prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą wydanego przez naczelnika wła-
 ściwego urzędu   skarbowego.
18. Oświadczenia o uzyskaniu  dodatkowego większego dochodu 
jednorazowego  w okresie  12  miesięcy poprzedzających  miesiąc  
złożenia  wniosku.
19. Zaświadczenia lub decyzji  organów przyznających świadczenia 
pieniężne.
20. Oświadczenia  o  stanie  majątkowym.
       

Ośrodek Pomocy Społecznej może kierować wnioski o ustale-
nie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i  stopnia niepełno-
sprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Opr. Krystyna Kiełbasa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rakszawie 

NOWY SOŁTYS W RAKSZAWIE GÓRNEJ

Głosowanie nie będzie potrzebne. W związku z tym, że 
w sołectwie Rakszawa Górna została zgłoszona tylko jed-
na kandydatura, głosowania nie przeprowadza się.

Nowym Sołtysem Sołectwa Rakszawa Górna została 
Pani Teresa Sroczyk.

 Bożena Więcław-Babiarz
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Wakacje w GOKiC

Po raz pierwszy na wakacjach od 6 do 17 lipca 2015 r. GO-
KIC w Rakszawie zorganizował dwutygodniową półko-
lonię letnią dla dzieci z terenu gminy Rakszawa.

 Została przygotowana bogata oferta zajęć, która obej-
mowała gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, integracyjne oraz 
wycieczki. W każdym dniu dzieci oprócz zabaw miały zapewniony 
posiłek, który przygotowywały wspólnie z paniami z KGW z Rak-
szawy Środkowej: Krystyną Baran, Łucją Stopyrą, Genowefą Stafa 
i Wiesławą Chmiel. Dzieci z Kątów Rakszawskich, Wydrza i z Rak-
szawy Rąbane przywożone były na zajęcia autobusem.

W pierwszym tygodniu odbywały się warsztaty w Osadzie Rak-
szawa: starożytna szkoła, czerpanie papieru, lakowanie, warsztaty 
tkackie, zabawy w quest czyli poszukiwanie skarbu, sklejanie balo-
nów w „Słonecznym ogrodzie naukowym” z Wojciechem Figielą, 
zabawy integracyjne pn. „Ćwierćland” i plastyczne, w których udział 
wzięło 56 osób. W drugim tygodniu powodzeniem cieszyła się za-
bawa w animację, budowanie i puszczanie rakiet i balonów. Zaję-
cia poprowadził  Wojciech Figiela. Dużą popularnością cieszyły się 
warsztaty kulinarne, zabawy plastyczne – orgiami z wolontariuszem 
Panią Iwoną Dziak. 

Największą atrakcją okazał się wyjazd do skate parku w Biało-
brzegach oraz wycieczka do Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka”. 
Z kolei w sierpniu młodzieży zaproponowaliśmy wakacyjny kurs 
tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadziła Żaneta Czechowicz.

Teresa Janas

PODSUMOWANIE ROKU ARTYSTYCZNEGO

Na zakończenie roku artystycznego 2014/15 GOKIC zorganizo-
wał dla wszystkich dzieci i młodzieży należących do zespołów 
i kół zainteresowań działających w naszej placówce wyjazd do 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie w dniu 24 czerwca 
2015 r. W ofercie znalazły się atrakcje zarówno dla najmłodszych dzieci jak 
i młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszył się park linowy, kula wodna, 
zjeżdżalnie. 

Można było również zagrać w tenisa, babingtona, siatkówkę itp. Dużo 
ruchu na świeżym powietrzu sprawiło, że przygotowane grillowe smakołyki 
znikały w oka mgnieniu. W wycieczce do Krzeszowa wzięło  udział 98 dzieci 
i 21 opiekunów - rodziców. Wszyscy dobrze się bawili i wyrazili chęć powro-
tu w przyszłym roku.

Teresa Janas
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Odwiedź nas na Facebooku!

W ramach promocji turystycznej naturalnie pięknego 
miejsca, jakim jest gmina Rakszawa i w celu stworze-
nia szerokiego dostępu do informacji o naszej gminie, 

funkcjonuje  strona na portalu społecznościowym FACEBOOK 
pod nazwą: Gmina Rakszawa. Strona przeznaczona jest dla wszyst-
kich, którzy mieszkają w gminie, bywają u nas i interesują się naszą 
okolicą. 

Zachęcamy internautów do dzielenia się swoimi pomysłami na 
rozwój i promocję gminy. Zapraszamy do wyszukania, polubienia 
i rozreklamowania strony wśród znajomych.
Facebook to obecnie jeden z najpopularniejszych portali społecz-

nościowych. Dla gminy Rakszawa to kolejny kanał informacyjno-
-promocyjny obok strony internetowej www.rakszawa.pl poprzez 
którą można uzyskać kontakt z Urzędem Gminy w Rakszawie.

Opr. Maria Nycz

adres strony na Facebooku :
https://www.facebook.com/Gmina-Rakszawa 1615943651994049/info/?tab=page_info 

NARODOWE CZYTANIE

W sobotnie przedpołudnie 5 września 2015 r. odbyła się czwarta  
edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, ogłoszonej 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której 

wspólnie czytaliśmy fragmenty powieści „Lalka” Bolesława Prusa. 
Akcja rozpoczęła się, kiedy to zaproszeni goście wraz z bibliotekarza-

mi: Krystyną Busztą i Janem Urbanem zaczęli czytać na forum publicznym 
(na specjalnym stanowisku z nagłośnieniem, ustawionym obok sklepu Spar 
w altance), przygotowane fragmenty tekstu. Nie zabrakło też chętnych do 
odczytania przygotowanych uprzednio dłuższych partii tekstu wprost 
z książki. Gościliśmy: Jana Panka – sołtysa Rakszawy Dolnej, Izabelę Cieślic-
ką – wiceprzewodniczącą Rady Gminy Rakszawa, Marzenę Janas – Piwińską 
– radną Gminy Rakszawa, Andrzeja Bardjana – emerytowanego nauczyciela 
w ZSTG w Rakszawie, Marcina Bardjana – nauczyciela w ZSTG w Raksza-
wie, Małgorzatę Trojnar – nauczyciela w II LO w Łańcucie, Bogusławę Busz-
tę, Jadwigę Dołęgę, Monikę Szeligę, Justynę Kus, Teresę Janas. 

Zaciekawieni konsumenci z lekkim niedowierzaniem zerkali na czytają-
cych w altance i z lekką nieśmiałością wędrowali po zakupy. Pomimo zabie-
gania i chronicznego braku czasu, na który cierpi większość z nas znalazło 
się kilka osób, które zatrzymało na moment bieg życia i przyłączyło się do 
nas. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbiorców będzie znacznie więcej. 
Dziękujemy wszystkim czytającym i słuchającym a przede wszystkim właści-
cielom sklepu Spar Państwu Marii i Janowi Kucom, którzy udostępnili miej-
sce i serwowali pyszną kawę, herbatę, słodycze i lody. 

Nie mniej cieszy również to, że nasza biblioteka działająca w GOKiC do-
łożyła swoją cegiełkę w ogólnonarodową akcję Narodowe Czytanie 2015.

Agnieszka Rzepka dyrektor GOKiC w Rakszawie
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WESOŁE URODZINY

Urodziny Kubusia Puchatka to cykliczna impreza organi-
zowana co roku przez GOKiC w Rakszawie w połowie 
października, w rocznicę wydania pierwszej książki o Ku-

busiu Puchatku autorstwa A. A. Milne`a. W dniach, dokładnie 9 i 12 
października br. do biblioteki przybyli miłośnicy  misia o „bardzo 
małym rozumku” i złotym sercu z własnoręcznie wykonanymi pre-
zentami i najlepszymi życzeniami. 

W trakcie przyjęcia dzieci bawiły się wspólnie z solenizantem. 
Ten pełen wigoru, 89 latek ze Stumilowego Lasu przygotował dla 
swoich małych przyjaciół z Przedszkola  nr 1 i oddziałów przedszkol-
nych nr 2, nr 3 z Rakszawy oraz z Wydrza i z Węglisk a także z Przed-
szkola „Tygrysek” zestaw ciekawych zabaw w ramach „Kubusiowych 
Rozgrywek”. Odwiedzili nas również 6 i 7 - latkowie uczniowie ze 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Było więc przenoszenie misia nad przepaścią, skoki kangurzy-
cy, zabawy integracyjne, gimnastyka oraz konkurencja pod hasłem 
„lizanie miodku”. Opowiadania o Kubusiu Puchatku i pozostałych 
mieszkańcach Stumilowego Lasu są dzieciom doskonale znane. Stąd 
też nie było żadnych problemów ze zgadywankami słownymi, opi-
sującymi bohaterów książek. Każdy przedszkolak wie, jak wygląda 
Tygrysek, czego boi się Prosiaczek i gdzie mieszka Maleństwo. 

Na zakończenie biesiady każde dziecko otrzymało słodki upomi-
nek. Mamy nadzieję, że uroczystość była udana i wszyscy z niecier-
pliwością czekamy na kolejne urodziny Puchatka.

Agnieszka Rzepka – dyrektor GOKiC w Rakszawie
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Nowa oferta edukacyjna

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Rakszawa do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej przygotowanej na rok 
artystyczny 2015/2016 w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie.Wszystkich chętnych do udziału w za-
jęciach i kołach zainteresowań prosimy o zapisy, pod nr tel. 17 226 12 89,  e-mail:gokic@interia.pl. Szczegółowe informacje 

można uzyskać w GOKiC w Rakszawie lub na stronie internetowej www.rakszawa.gokic.pl. 

NOWOŚCI

STAŁE FORMY PRACY

KLUB PODRÓŻNIKA NAUKOWCA dla młodzieży i dor-
słych - wycieczki piesze, rowerowe, tematyczne, questy, rozwią-
zywanie zagadek, doświadczenia techniczne 
– zapisy do 15 listopada 2015 r.
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH 
saksofon, pianino, gitara basowa - zapisy do 15 listopada 

2015 r.
PROWADZENIE ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH 

zapewniamy wykwalifikowanego instruktora i fachową pomoc 
w prowadzeniu zespołu i doborze repertuaru, miejsce do prób 
i sprzęt nagłośnieniowy - zapisy do 15 listopada 2015 r

MAŻORETKI – dla dzieci i młodzieży, pokazy z pałeczkami 
-  zapisy do 15 listopada 2015 r.

KLUB TANECZNY dla dorosłych – zajęcia solo i w parach 
- zapisy do 15 listopada 2015 r.

ZAJĘCIA TEATRALNE
zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych lubiących 
publicznie występować i mających talenty dramatyczne, kaba-
retowe lub wokalne – zapisy do 15 listopada 2015 r. nabór do 
spektaklu
AKROBATYKA 
eliminuje i zapobiega wadom postawy i zaburzeń rozwojo-
-wych, zaspakaja pragnienie bycia sprawnym, zwinnym i silnym
 – zapisy do 15 listopada 2015 r.

KLUB AKTYWNYCH - spotkania z ciekawymi ludźmi, wy-
cieczki, zajęcia edukacyjne, rekreacyjne - spotkania cykliczne, 
w każdą II i IV środę o godz. 16:30 w sali klubowej
ZAJĘCIA TANECZNE – zespoły tańca nowoczesnego
zajęcia taneczne kształtują poczucie rytmu, słuch muzyczny, 
rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz koordnację ruchową. 
ZAJĘCIA:
Ognisko Taneczne
wtorek  13:00 – 14:00 (zajęcia w SP Węgliska)
czwartek 16:00 – 16:45 (4 – 5 l., zajęcia w GOKiC)
„Mini Flesz” 
wtorek  16:00 – 17:00 (6 – 8 l., zajęcia w GOKiC)
„Mały Flesz”
wtorek 17:00 – 18:30  (zajęcia w GOKiC)
czwartek 17:15 – 18:45  (zajęcia w GOKiC)
„Promyczek” (zajęcia w SP nr 3)
wtorek 14:30 – 16:00
 
„CENTRUM TAŃCA RAKSZAWA”- klub tańca towarzyskiego
poniedziałek 16:15 – 17:00 (gr. młodsza zajęcia w GOKiC)
poniedziałek 17:00 – 18:30 (gr. starsza zajęcia w GOKiC)
czwartek 16:15 – 17:00 (gr. młodsza zajęcia w SP nr 1)
czwartek 17:00 – 18:30 gr. (starsza zajęcia w SP nr 1)

ORKIESTRA DĘTA „ZGODA”
zajęcia w każdą sobotę o godz. 17:00 w sali wystawowej
CHÓR „RAXAVIA” - dla osób, które chcą poszerzyć swoje 
zdolności wokalne zajęcia w każdą  środę o godz. 19:00 w sali 
wystawowej
ZESPÓŁ WOKALNY MEGIDO – dla młodzieży, zajęcia 
w każdą  środę o godz. 18:30 w sali wystawowej
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „BRZEZINY”
(zespół skupia amatorów, miłośników i entuzjastów śpiewu, 
folkloru oraz tradycji narodowych).           
zajęcia we wtorki o godz. 17:00 w sali klubowej
ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY 
„MAŁY DRUMS” - zapisy do 15 listopada 2015 r.
ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE AEROBIC 
zajęcia w każdy wtorek o godz. 18:45 w sali wystawowej
ZAJĘCIA FITNESS – ZUMBA- innowacyjny system fit-
ness, który poprzez świetną zabawę kształtuje sylwetkę  
 zajęcia w piątki o godz. 20:00 w sali wystawowej

KÓŁKO PLASTYCZNE w czasie zajęć uczestnicy pracują 
twórczo, rozwijają swoje umiejętności, poznają różne techniki 
np. akwarelę, plakatówkę, pastel, rzeźbę, grafikę, papieroplasty-
kę, rysunek, sztukę użytkową. 
ZAJĘCIA:
Poniedziałek 13:00 – 14:00 (5,6 l.)
wtorek  13:00 – 14:00 (gr. I; 5, 6 l.)
wtorek  16:00 – 17:00 (gr. II)
piątek   12:00 – 15:30 (kl. IV – VI)
ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO są to zajęcia 
skierowane do osób dorosłych. Uczestnicy mają możliwość 
zapoznania się z różnymi technikami rękodzieła artystyczne-
go: decoupage, batik, filc, biżuteria (krywulki, sutasz), country 
painting, witraż, malowanie na szkle, haft, koronka, makrama, 
bibułkarstwo, pisankarstwo itp.
ZAJĘCIA: poniedziałek 16:00 - 19:00
PRACOWNIA TKACKA 
zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 
pragną zgłębić tajniki tkania na krośnie i ramkach tkackich                                        
ZAJĘCIA: piątek 14:00 – 15:00
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Lekcje historii w terenie

Jest takie miejsce w Europie, które nazywane jest „Karpac-
ką Troją”. Znajduje się w Trzcinicy koło Jasła. Jest to obiekt
o szczególnej wartości historycznej i kulturowej położony 

tuż nad doliną rzeki Ropy, na wzgórzu posiadającym z trzech 
stron wyjątkowo strome stoki.

Już w początkach XIX wieku na to miejsce zwrócili uwagę 
archeolodzy, ale dopiero badania prowadzone w latach 1991 – 
2009 przyniosły sensacyjne wyniki. Odkryto tu najstarsze osady 
obronne w Polsce, jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich
 i najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Ma-
łopolsce. 

Na bazie dokonanych odkryć w Trzcinicy powstał unikalny
 w skali europejskiej skansen archeologiczny. W dniu 22 wrze-
śnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimna-
zjum w Rakszawie wzięli udział w lekcji historii w „Karpackiej 
Troi”. W parku archeologicznym zwiedzili wioskę z początków 
epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Na grodzisku obejrzeli 
zrekonstruowane fragmenty obwarowań, drogę i bramę wcze-
snośredniowieczną i słowiańskie chaty. Duże wrażenie zrobiła 
multimedialna ekspozycja muzealna i projekcja edukacyjnego 
filmu ukazującego historię „Karpackiej Troi”. Największą atrakcją 
dla uczniów była jednak 30-metrowa wieża, z której rozciągają się 
piękne widoki na okolicę.

W dniu 23 września 2015 r. uczniowie klas drugich gim-
nazjum uczestniczyli w lekcji historii w sanockim skansenie.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to nie tylko 
park etnograficzny z jego ekspozycjami (ok. 150 obiektów), ale 
przede wszystkim ogromne zaplecze naukowe i intelektualne. 
W zasobach magazynowych znajduje się ponad 31 tys. ekspona-
tów z zakresu kultury ludowej regionu, kultury mieszczańskiej, 
sakralnej i dworskiej. Są to: obiekty architektoniczne czyli bu-
dynki w parku etnograficznym (mieszkalne, gospodarcze, prze-
mysłowe i sakralne), meble i sprzęty do wyposażania wnętrz, 
narzędzia i maszyny rolnicze, sprzęty do wykonywania rze-
miosł, porcelana, szkło, miedź, zegary, kolekcja malarstwa, uni-
kalna kolekcja ikon oraz stroje wszystkich grup etnograficznych. 
Największe wrażenie zrobił na nas Galicyjski rynek, którego 
projekt zakładał rekonstrukcję centrum galicyjskiego miastecz-
ka z równoczesnym pokazaniem wszystkich jego funkcji – spo-
łecznych, gospodarczych i kulturowych. 

Całość założenia oddaje niezwykle wiernie wygląd typowe-
go, drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski. 
Wokół brukowanego „kocimi łbami” rynku znalazły się takie 
obiekty jak: karczma z kręgielnią, poczta, urząd gminy, apteka, 
remiza strażacka, sklep kolonialny, domy żydowskie oraz warsz-
taty: stolarski, zegarmistrzowski, fryzjerski, krawiecki, szewski, 
piekarski i fotograficzny. 

Chociaż wyposażone obiekty mają charakter ekspozycyjny, 
to funkcjonują równocześnie jako miejsca wytwarzania różnych 
produktów (pieczywo, wyroby z drewna), usług (zegarmistrz, 
stolarz, szewc, poczmistrz,) są więc pokazaniem ginących zawo-
dów.

Mariola Dańczak
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Warsztaty astronomiczne

18 września uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej
 Nr 1 w Rakszawie wzięli udział w warsztatach astronomicznych, któ-
re odbyły się w Zespole Szkół w Czarnej k. Łańcuta, organizowanych 

w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu edukacyjnego „Logika dla 
każdego”.

Część teoretyczną przeprowadził pan Sławomir Panek przybliżając nam sekre-
ty astronomii. Dzieci zostały zapoznane ze sprzętem obserwacyjnym - telesko-
pem oraz lunetą do obserwacji słońca.

Część praktyczna-obserwacje nieba, nadzorowana przez pana Piotra Bieleckie-
go wzbudziła największe zaintere-sowanie uczniów. Dzieci podziwiały ciała nie-
bieskie przez nowoczesny teleskop astronomiczny, co pozostawiło niezapomnia-
ne wrażenia.

Warsztaty dostarczyły uczniom nowych doświadczeń i być może pobudziły 
nowe zainteresowania.

Dziękujemy bardzo pani Urszuli Stępień dyrektorowi zespołu oraz koordyna-
torom, pani Iwonie Międlar i pani Elżbiecie Podolec za udostępnienie nam ob-
serwatorium.

Małgorzata Przybyło, Mariusz Konieczny, Robert Babiarz

W Rezerwacie Przyrody

W   ramach udziału Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie
 w dwuletnim projekcie interaktywnej edukacji „Alarm 
dla bioróżnorodności Podkarpacia” grupa uczniów z kla-

sy 6 „b” wyruszyła 24 września 2015r. na kolejną wyprawę przyrodni-
czą pod hasłem „Paszport do Ekolandii”. Podczas wędrówki ścieżką 
edukacyjną na terenie Rezerwatu Przyrody „Wielki Las” k. Czudca 
uczestnicy mogli całym sobą poczuć bliskość natury, zachwycić się nią 
i wśród potężnych buków i jodeł odpocząć od zgiełku cywilizacji. 

Uczniowie zatrzymując się przy tablicach dydaktycznych, słuchali 
ciekawostek na temat flory i fauny rezerwatu bogatego w gatunki chro-
nione, mierzyli obwód pomnikowego modrzewia, przeprowadzali ob-
serwacje z lupą oraz poszukiwali spotykanej w rezerwacie salamandry 
plamistej. Uczestniczyli w wielu grach i zabawach, odkrywając świat 
przyrody wszystkimi zmysłami. Ponadto każdy z uczestników warsz-
tatów wykonał pamiątkową kartkę z wykorzystaniem elementów na-
turalnych. 

Podczas ogniska zapalonego na zakończenie wyprawy wszyscy 
otrzymali kolejną pieczątkę w swoich paszportach do Ekolandii. 

Koordynator projektu Marta Majczak
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Piekło na Maratonie Rowerowym !

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów zorganizowało w dniu 
18.07.2015 r. imprezę rowerową pod nazwą Łańcucki Ma-
raton Rowerowy Granicami Powiatu na dystansie 300 km. 

Maraton rozgrywany był po drogach Powiatu Łańcuckiego i prze-
biegał od Łańcuta przez gminę Białobrzegi, Żołynia, Rakszawa
 i Czarna, którego celem była rywalizacja pomiędzy zawodnikami, ale 
również ukazanie piękna terenów. 

Trasa maratonu naprawdę była wymagająca ale też ciekawa  nie moż-
na było na niej stracić koncentracja, gdyż zaraz był zakręt, podjazd, zjazd 
a za plecami rywal. 

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Burmistrz Miasta  Łańcuta 
Stanisław Gwizdak oraz Wójtowie Gmin: Białobrzegi - Franciszek 
Masłoń, Czarna - Edward Dobrzański, Rakszawy - Maria Kula oraz  
Żołyni - Andrzej Benedyk objęli Patronatem Honorowym rozegrany 
maraton. Uczestnikiem honorowym naszego maratonu była Sylwia Ka-
pusta Mistrzyni Polski w kolarstwie górskim z 2009 roku, ósma zawod-
niczka Giro d’Italia kobiet, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski
 w  kolarstwie górskim. Do rywalizacji zgłosiło się 39 zawodników i 4 
zawodniczki  m.in.  z Łańcuta, Rzeszowa, Dębicy, Tarnobrzega, Stalowej 
Woli i Przemyśla i innych miejscowości. 

Punktualnie o godzinie 8.oo Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław 
Gwizdak, dyr. MOSiR Jerzy Hałka oraz Prezes ŁTC Tadeusz Dubiel po-
witali kolarzy na starcie na następnie życzyli sportowej rywalizacji i ukoń-
czenia morderczego dystansu. Pogoda sprzyjała ale z minuty  na minutę 
stawała się coraz bardziej uciążliwa, gdyż temperatura rosła bardzo szyb-
ko, osiągając 37 stopni powietrza, a przy nawierzchni drogi 55 – 60 stopni.

Z chwilą rozpoczęcia wyścigu od razu na czele peletonu pojawili się 
znani na Podkarpaciu kolarze:  Mateusz Bieleń z Rzeszowa, Marcin Ko-
sterkiewicz z Przemyśla, Jakub Sobień z Przeworska, Sylwia Kapusta, Sła-
womir Mazur oraz Bogdan Adamczyk.

Od samego startu Bieleń nadał tempo peletonowi  47 km/h. Następnie 
do współpracy włączył się Kosterkiewicz, Adamczyk, Sobień i z peletonu 
43 osobowego zostało 15 kolarzy na 20 km. To mordercze tempo w pie-
kielnej temperaturze  spowodowało, że z peletonu została tylko 5 osobowa 
czołówka. Grupa w tym składzie utrzymała się przez 2 pętle a następnie 
zostało tylko dwóch liderów Bieleń i Kosterkiewicz, którzy do samej mety 
jechali sami. Na finiszu Bieleń wyprzedził o 0.001 sekundy Kosterkiewi-
cza. Trzeci Bogdan Adamczyk stracił do zwycięzców godzinę, a czwarty 
Wojciech Selwa 2 godziny. 

Zwycięzcy pokonali dystans 300 km z prędkością 40 km/h, takie wyniki 
osiągają kolarze z peletonu zawodowego. W tych ekstremalnych warun-
kach, gdzie temperatura by niejednego zwaliła z nóg a kolarze podążali 
do mety.  Maraton w pełnym wymiarze ukończyło 13 kolarzy w tym dwie 
kobiety Eliza Jusyp i Ania Wiercioch. Na  zakończenie maratonu każdy 
kolarz został uhonorowany medalem okolicznościowym na zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach wiekowych i klasyfikacji generalnej uho-
norowani zostali statuetkami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. 
Wspaniałą kondycją i przygotowaniem wykazali się również członkowie 
ŁTC, którzy zajęli wysokie pozycje a to: Iwona Łysik 3 miejsce w kat. K-O, 
Jerzy Szpunar 2 miejsce w kat. M-4.  

Powyższe nagrody zwycięzcom wręczali: Starosta Łańcucki Adam 
Krzysztoń, Sekretarz Miasta Łańcuta  Henryk Pazdan, Wójt Gminy Rak-
szawa Maria Kula, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, dyr. MOSiR 
Jerzy  Hałka oraz Prezes ŁTC Tadeusz Dubiel i V-ce Prezes Jerzy Szpunar.  
Po dekoracji Starosta Łańcucki, Sekretarz Miasta  Łańcuta oraz Wójtowie 
Gmin podziękowali kolarzom wspaniałej rywalizacji i osiągniętych wyni-
ków a  Łańcuckiemu Towarzystwu Cyklistów za profesjonalną organizację 
maratonu, która służy promocji naszego regionu. Kolarze byli zadowoleni 
ze sposobu przeprowadzonych zawodów. Prezes ŁTC Tadeusz Dubiel po-
dziękował fundatorom i sponsorom za pomoc w organizacji maratonu. 
Więcej informacji na stronie www. tri –zone.pl

Tadeusz  Dubiel
Prezes Łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów 
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Cztery złote medale z Mistrzostw Polski

Po raz  czternasty w dniu 26 września 2015 roku w Tarno-
brzegu został rozegrany Nadwiślański Turniej Integra-
cyjny w Wyciskaniu Sztangi Leżąc - techniką klasyczną 

„Bartosz 2015” z udziałem czołowych klubów z Polski i Repre-
zentacji Narodowej Litwy. Zawody tradycyjnie rozegrano w hali 
Widowiskowo Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”. Ce-
lem turnieju jest popularyzacja sportów siłowych oraz propagowa-
nie aktywnego uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych, 
młodzieży i dorosłych.

Fantastycznie w zawodach zaprezentowały się nasze raksza-
wianki, zawodniczki Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
,,Zieloni” Łańcut działającego przy Zespole Szkół Technicznych
 w Łańcucie.

Marta Sroczyk – zdobyła złoty medal w wadze do 52 kg w gru-
pie wiekowej seniorek, a druga była w kategorii OPEN. Uzyskanym 
wynikiem 80 kg poprawiła własny rekord życiowy w wyciskaniu 
leżąc techniką klasyczną o 2,5 kg. 

Monika Sroczyk - zdobyła trzy złote medale w wadze do 57 kg. 
Wynikiem 95 kg zwyciężyła w grupie wiekowej juniorek do lat 23 
w seniorkach i w klasyfikacji OPEN z przelicznika Wilksa.

Za uzyskany wynik 110.84pkt (najsilniejsza kobieta) otrzymała 
od organizatorów zawodów czek na kwotę 150 Euro. Miłym ak-
centem zawodów z okazji 25-lecia powstania Polskiego Związku 
Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego było uhonorowanie przez 
sekretarza generalnego związku medalami zasłużonych trenerów
i działaczy. 

Doceniona została również praca szkoleniowa trenera Marty 
i Moniki Sroczyk-Adama Bieleckiego, który za wybitne osiągnięcia 
swoich podopiecznych w Mistrzostwach Świata otrzymał okolicz-
nościowy ,,Medal 25-lecia” i brązowy medal PZKFiTS ,,Zasłużony 
działacz trójboju siłowego”. 

Adam Bielecki

Marta i Monika Sroczyk 
czwarte w Mistrzostwach Europy Seniorów

W dniach 06-08.08.2015r. w Czeskim Pilsen odbyły 
się Mistrzostwa Europy Seniorów w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc, gdzie rywalizowano o tytuł naj-

lepszego zawodnika i zawodniczki starego kontynentu. 
Jak zwykle w tej rywalizacji nie zabrakło reprezentantów 

Polski, medalistów Mistrzostw Europy i Świata. 
Wśród kobiet nasz kraj reprezentowały: Justyna Kozdryk/

GKS Kraska Jasieniec kategoria wagowa 47 kg. W katego-
rii do 52 kg wystąpiła Marta Sroczyk/LUKS Zieloni Łańcut 
oraz Madalena Kratiuk/TKKF Herkules Warszawa. Jadwiga 
Radwańska/TKKF Azory Kraków i Monika Sroczyk/LUKS 
Zieloni Łańcut walczyły o medale Mistrzostw Europy w kate-
gorii wagowej do 57 kg.

Gminę Rakszawa z powodzeniem promowały na mistrzo-
stwach siostry Marta i Monika Sroczyk.

Monika Sroczyk
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 Po występie w Mistrzostwach Świata w Szwedzkim Sundsvall i zdoby-
ciu dwóch medali (złotego i brązowego) trener reprezentacji Polski po-
wołał obie juniorki co jest ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem do 
Kadry Polski Seniorów. I tym razem dziewczyny bez kompleksów podję-
ły rywalizację  z bardziej utytułowanymi i doświadczonymi rywalkami.
Po analizie trenera osiągniętych w tym roku w Europie wyników nasze 
oczekiwania były na zdobycie piątego lub szóstego miejsca w swoich ka-
tegoriach wagowych. 

Ale rywalizacja sportowa zawsze rządzi się swoimi prawami co po-
twierdziło się i tym razem. Ostatecznie zawodniczki wywalczyły wyso-
kie czwarte lokaty i niewiele brakło a wróciłyby z mistrzostw z kolej-
nymi medalami. 

Marta przy wadze ciała 51.22 kg uzyskała wynik 107.5kg a Monika, 
która ważyła 56.07 kg uzyskała wynik 112.5kg. Uzyskane wyniki są 
aktualnymi Rekordami Polski. W klasyfikacji drużynowej ostatecznie 
Reprezentacja Polski Kobiet wywalczyła drugie miejsce za reprezentacją 
Rosji. 

Do startu w mistrzostwach zawodniczki przygotowali trenerzy Adam 
i Grzegorz Bielecki.

Adam Bielecki

od lewej: Monika Sroczyk, Marta Sroczyk 
i Adam Bielecki

Data wydarzenia Wydarzenie

21 października 2015 r.    Święto pieczonego ziemniaka – biesiada przy ognisku na Osadzie Rakszawa dla 
   aktywnych dorosłych mieszkańców

25 października 2015 r. Wystawa fotograficzna i projekcja filmu z widowiska historycznego 
„Burza przeszła bokiem”, spotkanie z historykami

11 listopada 2015 r. Obchody Święta Niepodległości połączone z lekcją śpiewu pieśni patriotycznej 
z chórem Raxavia oraz dniem Patrona Gminy Rakszawa

16 listopada 2015 r. XXVI Gminny Konkurs Recytatorski „Raki 2015” pn. „Literatura i dzieci. Podróże małe 
i duże” dla szkół podstawowych

17 listopada 2015 r. XXVI Gminny Konkurs Recytatorski „Raki 2015” pn. „Poezja Jana Pawła II - 
Karola Wojtyły” dla szkół ponadpodstawowych

Listopad 2015 r. Ogłoszenie XII Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego – 
pn. „Ozdoba choinkowa”

22 listopada 2015 r. Katarzynki

25 listopada 2015 r. Katarzynki – Andrzejki dla aktywnych dorosłych mieszkańców

28 listopada 2015 r. Andrzejki w GOKiC

29 listopada 2015 r. Zaduszki – wspomnienie mieszkańców Rakszawy na starej fotografii

6 grudnia 2015 r.   Święty Mikołaj z pomocnikami w plenerze z prezentami, kiermasz bożonarodzeniowy,      
  rozwiązanie konkursu bożonarodzeniowego

Grudzień 2015 r. Warsztaty florystyczne

WKRÓTCE 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE
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XX Międzynarodowe Spotkanie i Zawody 
MDP CTiF – Opole 2015

W  dniach  22  i  23 lipca 2015 r. odbył się wyjazd szkoleniowy
 dziewcząt i chłopców z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie do Centralnej 

Szkoły PSP w Częstochowie i na XX Spotkanie oraz Mistrzostwa Europy 
MDP wg CTiF do Opola.  

To ważne wydarzenie dla rakszawskiej młodzieży było możliwe dzięki 
dotacji do projektu pn. „W rakszawskiej OSP dziewczynę i chłopaka kształ-
tujemy na dobrego strażaka” z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalne-
go „LOCUS” w Rakszawie. Projekt ten realizowany był od 1 maja do 31 
sierpnia 2015 r. i składał się z wielu różnorodnych działań rozłożonych 
odpowiednio w czasie. Były m.in. spotkania profilaktyczno-szkoleniowe 
z zakresu tematyki przeciwpożarowej, szkolenie pożarnicze, ekologiczne, 
medyczne, rekreacyjne rajdy rowerowe, przygotowanie do zawodów spor-
towo- pożarniczych.

 W trakcie wakacyjnego wyjazdu w dniu 22 lipca (środa) mło-
dzi kandydaci na strażaków przybyli najpierw do Centralnej Szkoły PSP
w Częstochowie, gdzie zapoznali się z organizacją szkoły, specjalistycznym 
sprzętem przeciwpożarowym oraz  zasadami kształcenia aspirantów straży 
pożarnej. Następnie odbyło się szkolenie pożarnicze w JRG, na  szkolnym 
poligonie doświadczalnym i nowoczesnych pracowniach. 

    Następnie druhny i druhowie z MDP OSP Rakszawa udali się na Jasną 
Górę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na wspólną modlitwę 
i zwiedzenie wielu historycznych obiektów klasztoru paulińskiego.

Po przybyciu wieczorem do Opola odbyło się krótkie zwiedzanie mia-
sta i Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem do Zawodów Pożarniczych 
CTiF.

 

W dniu 23 lipca już o godz. 8.00 rozpoczęły się XX Międzyna-
rodowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTiF 
(Mistrzostwa Europy) z udziałem 45 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych praktycznie ze wszystkich krajów Europy i Japonii
w tym 1 drużyna dziewcząt i 2 drużyny chłopców z Polski. MDP 
OSP z Rakszawy należące do najlepszych MDP w woj. podkar-
packim zostały poproszone z Zarządu Głównego ZOSP RP 
z Warszawy na przyjazd do Opola aktywną obserwację zawo-
dów, kontakty z innymi MDP i na Olimpiadę Obozową. 

Wspaniała organizacja zawodów, bardzo wysoki poziom spor-
towy, setki młodych, rozmowy w różnych językach, przyjazna 
atmosfera kontaktów, uśmiech, niesamowity doping to wszystko 
stworzyło niezapomniany klimat pobytu w Opolu, tym bardziej że 
Mistrzami Europy zostali właśnie druhowie z Polski -MDP Głu-
chów z woj. wielkopolskiego. 

   Dziewczęta i chłopcy z MDP OSP Rakszawa wraz z opie-
kunami dziękują Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LO-
CUS” i p. Bogdanowi Werfel, Prezesowi Firmy „ENERGOKOM” 
w Rakszawie za przekazane środki finansowe. Waldemarowi No-
wakowi pracownikowi CS PSP w Częstochowie (rodakowi z Rak-
szawy) dziękujemy za zorganizowanie szkolenia dla naszych MDP.  

Dla niektórych uczniów była to najwspanialsza przygoda z po-
żarnictwem na wakacjach, mobilizująca do podniesienie wiedzy, 
swojej sprawności fizycznej i dalszych ambitnych treningów do za-
wodów sportowo-pożarniczych. 

Opracowali: Jan Jabłoński opiekun MDP, 
Bernard Kuszaj kierownik MDP
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rakszawie

W upalną niedzielę w dniu 23 sierpnia odbyły się na Stadionie 
KS „Włókniarz” w Rakszawie Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i jedno-

stek OSP z terenu gminy Rakszawa. Zawody gminne odbywają się co roku, 
a ich organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP, 
Komenda Powiatowa PSP  oraz samorząd gminy Rakszawa.

Komendantem zawodów był Druh Paweł Suszek – naczelnik OSP Rak-
szawa, natomiast Komisji Sędziowskiej powołanej  rozkazem  Komendan-
ta Powiatowego PSP w Łańcucie st. bryg. Romana  Poterka, przewodniczył 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  PSP w Łańcucie bryg. Bogu-
sław Golenia.

Swoją obecnością zawody zaszczycili zaproszeni goście w osobach:
Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Wójt Gminy Rakszawa Maria 
Kula, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
Ks. Prałat Jan Wożniak, Ksiądz Krzysztof Zygar, Członek Zarządu Rady 
Powiatu Tadeusz Gwizdak, Radna Rady Powiatu Agnieszka Rzepka, Prze-
wodniczący Rady Gminy Paweł Przybyło wraz z Radnymi, Sekretarz Gmi-
ny Bożena Więcław- Babiarz, Dyr. Zespołu Szkól Tekstylno – Gospodar-
czych Iwona Barnat, Dyr. Gimnazjum Publicznego Marta Radomska, Dyr. 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 Janusz Krupczak, Dyr. 
Szkoły Podstawowej Nr 2 Dorota Sońska-  Jagusztyn, Dyr. Szkoły Pod-
stawowej w Wydrzu Piotr Michno, Prezes Firmy „Energokom”  Bogusław 
Werfel,  Prezes Firmy ITS  Andrzej Kuca, Prezes Firmy „Rakpol” Bogdan 
Maczuga, Prezes Klubu Sportowego „ Włókniarz” Marcin Stopyra, Soł-
tys Sołectwa Rakszawa Dolna Jan Panek, Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Krystyna Baran.

Zaproszonych gości, uczestników zawodów, Komisję Sędziowską, 
przedstawicieli Zarządów poszczególnych OSP, oraz zgromadzoną na sta-
dionie publiczność a w szczególności rodziny i rodziców strażaków powi-
tał  Prezes Tadeusz Świątoniowski, natomiast oficjalnego otwarcia zawo-
dów dokonała Wójt Gminy Maria Kula.

W każdej kategorii przeprowadzono dwie konkurencje: sztafetę pożar-
niczą z przeszkodami i ćwiczenia rozwinięcia bojowego.

Kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

Miejsce Zespół Punkty

I MDP OSP Rakszawa „B” 1046

II MDP OSP Rakszawa „A 1010

Miejsce Zespół Punkty

I OSP Rakszawa 126,79  

II OSP Kąty Rakszawskie 142,00  

III OSP  Węgliska 148,32 

Miejsce Zespół Punkty

I MDP OSP Rakszawa 1018  

1. MDP dziewcząt wg regulaminu CTiF:

      2.  MDP chłopców wg CTiF:

      3.  Męskie OSP - Grupa A wg polskiego regulaminu  „na mokro” : 

Wszystkie startujące zespoły otrzymały dyplomy i pucha-
ry, a członkowie MDP także pamiątkowe medale. Nagrody 
ufundowała Wójt Gminy Maria Kula oraz Fundacja Roz-
woju Lokalnego „Locus”. Najmłodsza uczestniczka zawo-
dów Kamila Kukla z MDP OSP Rakszawa  oraz najstarszy 
uczestnik Jan Pokrzywa z OSP Rakszawa, otrzymali pu-
chary ufundowane  przez  Posła  na Sejm RP  Kazimierza 
Gołojucha. 

W zakończeniu i podsumowaniu zawodów Wójt Gmi-
ny pogratulowała uzyskanych wyników oraz podziękowała 
wszystkim uczestnikom zawodów,  opiekunom i trenerom 
drużyn, publiczności za udział w zawodach, natomiast Ko-
misji Sędziowskiej oraz organizatorom za sprawne i bez-
pieczne  przeprowadzenie  zawodów.

Najlepsze zespoły awansowały do zawodów powiatowych. 

Opr. Jan Jabłoński opiekun  MDP OSP, 
Tadeusz Świątoniowski  Prezes ZOGm. ZOSP RP, 

Paweł Suszek naczelnik  OSP Rakszawa, 
zdjęcia: Arkadiusz Zakielarz
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VIII  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Łańcucie

W deszczową niedzielę 20 września 2015 r. na Stadionie 
MOSiR w Łańcucie odbyły się VIII Powiatowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych Powiatu Łańcuckiego. 
W tych prestiżowych zawodach wzięło udział 20 drużyn repre-

zentujących jednostki OSP ze wszystkich gmin naszego powiatu, 
w tym 5 MDP dziewcząt,  4 MDP chłopców, 4 Kobiece Drużyny Po-
żarnicze w grupie C i 7 drużyn męskich OSP w grupie A. 

Zawody powiatowe odbywają się co 2 lata zgodnie z obowiązu-
jącymi regulaminami i obejmowały dwie konkurencje: bieg szta-
fetowy z przeszkodami pożarniczymi i ćwiczenie bojowe. Z każdej 
gminy do zawodów powiatowych awansowały najlepsze drużyny, 
które w gminnych zawodach (wcześniej rozegranych) zajęły najlep-
sze miejsca. 

Dowódcą zawodów był mł. bryg. Mariusz Kluz, natomiast Sędzią 
Głównym mł. bryg. Jacek Nita z KM PSP w Rzeszowie.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Komendant Powiatowy PSP 
st. bryg. Roman Poterek, który w krótkim okolicznościowym prze-
mówieniu powiedział: „W zawodzie strażaka niezmiernie ważną 
rzeczą jest sprawność , szczególnie wtedy, kiedy często od niej zależy 
ludzkie życie”.

Na zawody przybyli zaproszeni goście w osobach: Poseł na Sejm 
RP Kazimierz Gołojuch, V-ce Minister Sportu i Turystyki Bogusław 
Uljasz, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, V-ce Starosta – Barbara 
Pilawa - Krauz, Członek Zarządu – Halina Golec, Wójt Gminy Rak-
szawa Maria  Kula, Wójt Gminy Markowa Tadeusz Bar, Wójt Gminy 
Łańcut Zbigniew Łoza, Z-ca Burmistrza  Miasta Łańcut Joanna Ru-
par, Dyrektor DPS Krzysztof Lepak, Joanna Dubiel - Sowa, Dyrektor 
PUP Marek Kuźniar, Z-ca Komendanta Policji nadkom. Grzegorz 
Błaszczyk, Prokurator Rejonowy Marek Jękot, Prezes Polmos Łańcut 
Ryszard Rzepka, Kierownik Podziemnego Magazynu gazu w Huso-
wie Andrzej Szylar, Specjalista ds. obronnych Zarządzania Kryzyso-
wego, właściciele firmy Jet Fire Sylwia i Adam Bytnar, Starszy Spe-
cjalista ds. BHP i Ppoż. Roman Cieśla, Prezes Zarządu OP ZOSP RP 
Tadeusz Świątoniowski oraz  Prezesi Zarządów Oddziałów Gmin-
nych ZOSP RP, osoby funkcyjne w OSP oraz były  komendant: st. 
bryg. Roman Dec, Prezes  Koła ZEiR w Łańcucie Janusz Cierpisz, 
emeryci  Koła ZEiR RP.
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Miejsce Zespół Punkty

I MDP „B” OSP Rakszawa 1038,50

II MDP OSP Medynia  Głogowska 1037,29

III MDP „A” OSP Rakszawa 1033,12

IV MDP OSP Markowa 1031,47

V MDP OSP  Rogóżno 1005,11

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt wg regulaminu międzynarodowego CTiF:

Kolejność końcowa zajętych miejsc w poszczególnych kategoriach była następująca:

     Skład „złotej” MDP OSP „B” z Rakszawy był następujący: Kamila Baran-1, Kamila Kukla-2, Klaudia Cisek -3, Sara 
Haładyj -4, Izabela Przybyło-5, Patrycja Wereminska-6, Paulina Sroczyk -7, Weronika Sroczyk -8, Kinga Janas-9 i Ewa Kus -re-
zerwowa. Średni wiek drużyny wynosił 13 lat, sztafeta-75,94s, ćwiczenie bojowe -47,56s i 15 sekund karne błędy.

Skład „brązowej” MDP OSP „A” z Rakszawy był następujący: Aleksandra Frączek -1, Karolina Frączek -2, Martyna Wala-
wender-3, Weronika Cisek -4, Gabriela Janas -5, Weronika Janas -6, Faustyna Matuła -7, Oliwia Panek -8, Jagoda Kuźniar -9 
i Wiktoria Baran -rezerwowa

Miejsce Zespół Punkty

I MDP OSP Wysoka  (awans) 1033,32 

II MDP OSP  Markowa 1021,88 

III MDP OSP  Czarna 1019,42 

IV MDP OSP   Rakszawa 1005,11 

Miejsce Zespół Punkty

I OSP Medynia Łańcucka 103,84  

II OSP  Budy Łańcuckie Lewe 109,42  

III OSP  Rakszawa 112,30   

IV OSP  Medynia Głogowska 112,55  

V OSP  Markowa 113,70 

VI OSP  Głuchów 140,56 

VII OSP Żołynia 147,59 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców wg regulaminu CTiF :

Męskie Drużyny Pożarnicze OSP -Grupa A wg regulaminu polskiego „na mokro”:

Skład drużyny chłopców MDP OSP Rakszawa: Szymon Panek -1, Patryk Noworol -2, Radosław Baran -3, Wiktor Uchman 
-4, Cezary Ryzner -5, Konrad Jaźwa -6, Mateusz Motyl -7, Wiktor Wyczarski -8, Adrian Kuca -9 i Dawid Gwizdak -rezerwowy. 
Średni wiek tej drużyny wynosił 13 lat, sztafeta 76,76s, ćwiczenie bojowe 55,13 s i 40 sekund karne  błędy.

Opiekunem i trenerem rakszawskich MDP był Organizator Sportu Jan Jabłoński, kierownikiem technicznym 
nauczyciel ZSTG Bernard Kuszaj, który także filmował zawody.

W skład „brązowej” drużyny OSP Rakszawa wchodzili druhowie strażacy: Jan Pokrzywa, Jerzy Babiarz, Grzegorz Babiarz, 
Grzegorz Jaźwa, Łukasz Jaźwa, Jacek Dec, Sylwester Cisek, Mateusz Krzyżak, Jan Dyrda i Bogdan Kukla. Trenerem i opieku-
nem był naczelnik OSP - druh Paweł Suszek. 
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Koordynatorem działań związanych z ochroną przeciwpożarową, 
zagrożeniami i sportem pożarniczym w zakresie OSP jest Zarząd Od-
działu Powiatowego Związku OSP RP w Łańcucie pod przewodnictwem 
Prezesa  druha Tadeusz Świątoniowskiego. 

Warto nadmienić, że nagrody dla naszych strażaków młodszych 
i starszych na zakończenie VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Po-
żarniczych wręczali: Poseł RP Kazimierz Gołojuch, Wiceminister Sportu
i Turystyki Bogusław Uliasz, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wice-
starosta Barbara Pilawa -Krauz, Komendant Kowiatowy PSP w Łańcucie 
st. bryg. Roman Poterek i Prezes ZOP Związku OSP RP druh Tadeusz 
Świątoniowski. 

       Najmłodszą uczestniczką powiatowych zawodów była Kamila Kukla 
z MDP OSP Rakszawa, która otrzymała na zakończenie puchar i upo-
minki wręczone przez Katarzynę Świątoniowską, Dyrektora Biura  Posła  
Kazimierza  Gołojucha w Łańcucie. 

Gratulujemy wszystkim naszym strażakom tych sukcesów! 
Systematyczne treningi MDP i OSP w okresie wakacji wydały dobre 
owoce. Dziewczęta z rakszawskich MDP na zawodach powiatowych uzy-
skały świetne rezultaty pomimo padającego deszczu, zdobywając złote
 i brązowe medale, dyplomy, puchary, awans do zawodów wojewódzkich 
oraz indywidualne nagrody rzeczowe (plecaki, ochraniacze na nogi, sło-
dycze).

Dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za wszelką  pomoc 
dla OSP w Rakszawie, a szczególnie dla Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych, bo uzyskiwane  wyniki sportowe bardzo dobrze świadczą o tej 
młodzieży strażackiej, w którą warto inwestować.                        

        
Opr. Jan Jabłoński opiekun  MDP OSP, 

Tadeusz Świątoniowski Prezes ZOGm. ZOSP RP, 
Paweł Suszek naczelnik OSP Rakszawa, 

zdjęcia: Arkadiusz Zakielarz
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PASJONADA - 30.08.2015 r.

fot. Lucyna Domka
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