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uczniów sztandaru, ufundowanego przez rodziców. Do jego zaku-
pu włączyły się też dzieci z przedszkola, uczniowie naszej szkoły, 
nauczyciele i pracownicy - byli i obecni, mieszkańcy naszej gminy 
oraz sponsorzy. Na scenę wprowadzono następnie wszystkie za-
proszone poczty sztandarowe i uroczyście wprowadzono poczet 
naszej szkoły w składzie: Przew. Rad Rodziców Szkoły i Przed-
szkola p. Maria Misztal i p. Małgorzata Kuca oraz p. Janusz Kło-
sowski. Po czym zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie 
głos zabrał dyrektor Zespołu p. Janusz Krupczak.  
W przemówieniu swoim nawiązał do słów patrona Janusza Kor-
czaka, który mówił: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że 
potrafi”.  

Zapewnił, że nauczyciele dołożą starań, aby te zasady stosować 
w swojej pracy. Przypominać o tych słowach będzie sztandar 
umieszczony w głównym miejscu szkoły. Następnie dyrektor po-
dziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia jubileuszu. Po tym wystąpieniu przedstawiciele Rady Rodzi-
ców przekazali sztandar na ręce p. dyrektora, który po jego ucało-
waniu przekazał go dalej w ręce pocztu sztandarowego uczniów 
naszej szkoły. Później nastąpiła prezentacja sztandaru Zespołu  i 
uroczyste ślubowanie przedstawicieli uczniów naszej szkoły i 
przedszkola. Głos następnie zabrała Pani Maria Kula Wójt Gminy 
Rakszawa. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia go-
ści. Jako pierwszy głos zabrał poseł na Sejm RP p. Kazimierz Go-
łojuch, po nim w kolejności przemawiali: Wicewojewoda Podkar-
packi p.  Alicja Wosik, w imieniu Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
- wizytator p. Joanna Wasilewska, w imieniu Starosty Powiatu 

W dniu 14 czerwca 2014 r. w Gminie Rakszawa odbyła się uro-
czystość upamiętniająca 110-lecie Szkoły Podstawowej nr 1    w 
Rakszawie, połączona z nadaniem jej sztandaru, odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy na budynku szkoły oraz uroczystym 
otwarciem kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Honorowy pa-
tronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Rakszawa Pani 
Maria Kula.  
 

Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz ze szkoły do kościoła 
parafialnego. Otwierała go rakszawska orkiestra dęta „Zgoda”, pod 
batutą p. Tadeusza Chlebka. Za nią postępowały poczty sztandaro-
we: Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie,  Pu-
blicznego Gimnazjum w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3      
w Rakszawie, Rady Gminy Rakszawa, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rakszawie i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łańcucie. 
Następnie szli harcerze szkolonej drużyny, za nimi zaproszeni go-
ście oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz ze swoimi nau-
czycielami i rodzicami. Msza święta w kościele parafialnym była 
koncelebrowana przez księdza proboszcza Jana Woźniaka.  
Podczas mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru.  

Część artystyczna, odbyła się w Domu Kultury Chrześcijań-
skiej  w Rakszawie. Rozpoczął ją hymn szkoły i powitanie wszyst-
kich gości przez dyrektora Zespołu Janusza Krupczaka. Swoją 
obecnością zaszczycili m. in. Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Ku-
la, poseł na Sejm RP p. Kazimierz Gołojuch (absolwent SP1), Wi-
cewojewoda Podkarpacki p. Alicja Wosik, przedstawiciel Kurato-
rium Oświaty w Rzeszowie p. wizytator Jolanta Wasilewska, pre-
zes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa w Warszawie p. Tadeusz Płoszaj, członek Zarządu 
Powiatu Łańcuckiego p. Tadeusz Gwizdak, komendant Hufca ZHP 
Łańcut harcmistrz Mirosław Mac, proboszcz parafii ks. Jan Woź-
niak z księżmi wikarymi, Przewodnicząca Rady Gminy Rakszawa 
p. Marzena Piwińska – Janas, Radni Gminy, dyrektorzy szkół        i 
jednostek administracyjnych Gminy Rakszawa oraz licznie zgro-
madzeni przedstawiciele rad rodziców, rakszawskich instytucji, 
stowarzyszeń i firm.  
Później miała miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca 
historię szkoły przygotowana przez Rafała Babkę i Mariusza Ko-
niecznego. Kolejnym punktem programu było przedstawienie tea-
tralne pt. „110 lat minęło”. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
zaprezentowali zebranym realia życia szkolnego na przestrzeni 
ostatnich stu lat. Scenariusz spektaklu został opracowany przez 
Małgorzatę Mach; młodzi aktorzy przygotowywali się do wystę-
pów pod kierunkiem Barbary Gwizdak, Jolanty Bolesławskiej, Ju-
styny Piekło i Sylwii Basak - Krupczak.   

Najważniejszym momentem było wręczenie przedstawicielom 
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Harcerze szkolnej drużyny z Wicewojewodą Podkarpackim Alicją Wosik 



 

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 
2014 r. opublikowana została uchwała 
nr 85 Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia rządowego programu dla ro-
dzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), 
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków realizacji rządo-
wego programu dla rodzin wielodziet-
nych (Dz. U. poz.755 ).  

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje 
przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz 
rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi 
rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. 
lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta 
wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.  
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w miejscu zamieszkania.       
Na terenie Gminy Rakszawa karty wydaje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
Wnioski do pobrania w GOPS lub na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie

-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/ 
Wniosek można składać już od 16 czerwca br.  
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgło-
szonej we wniosku. 
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarów-
no przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i 
wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: Rodzina.gov.pl > 
zakładka duża rodzina > oferta > plik „OFERTA PARTNERÓW” 
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zni-
żek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których 
uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem 
zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajo-
wej, czy instytucjach kultury. 
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny 
bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także 
małżonkowie rodziców.  
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniż-
ki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każ-
dy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że 
aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.  
 W przypadku zgubienia karty, aby otrzymać duplikat karty należy się 
zgłosić do GOPS w Rakszawie. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 
8,71 zł.  Więcej informacji na stronie: Rodzina.gov.pl  

Opr. Krzysztof Goguł  
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W  dniach od 1 sierp-
nia 2014r. do 31 
sierpnia 2014r. 

producenci rolni mogą 
składać wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego 
wraz z fakturami VAT 
dokumentującymi zakup 
oleju napędowego w okre-

sie od 1 lutego 2014r. do 31 lipca 2014r. Wypłata zwrotu 
podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, 
nastąpi w terminie od dnia 1 października 2014r. do 31 
października 2014r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku 
zostały wypełnione prawidłowo oraz złożone w terminie – 
gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy produ-
centa rolnego podany we wniosku. Druki wniosków o 
zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gmi-
ny pokój nr 4 oraz na stronie internetowej 
www.rakszawa.pl w zakładce pliki do pobrania/podatki.                                   

 
Opr. Renata Kuca, Jolanta Cisek 

D nia 15 września 
2014 roku upływa 

termin płatności III raty 
podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego. 
Zgodnie z  art. 15 ustawy 
z dnia 17.06.1966 r. o 
postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1015 ze 
zm.), przypomina się o 
obowiązku zapłaty zobo-

wiązania pieniężnego na rzecz Gminy.  Nie wpłacenie 
zaległości spowoduje, wysłanie pisemnego upomnienia  
obciążonego kosztami doręczenia w kwocie 11,60 zł. 

Brak odpowiedzi na upomnienie w terminie 7 dni od daty 
doręczenia, spowoduje skierowanie sprawy na drogę po-
stępowania egzekucyjnego, co pociągnie za sobą dodatko-
we koszty egzekucyjne.  

Wpłat zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie 
Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
12.00 oraz 12.30-14.40, lub przelewem na konto:  BS Żo-
łynia  63 9175 0000 2001 0001 6476 0001. 

Opr. Renata Kuca, Jolanta Cisek 

W  świetle przepisów prawa podłączenie do kanalizacji jest jednym z obowiązków wła-
ściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możli-
wość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do 

dokonania podłączenia na własny koszt. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mają-
cy możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest 
wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną 
jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą) lub zainstalować 
przydomową oczyszczalnie ścieków. Jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków, a później gmina wybudowała sieć kanalizacyjną, to właściciel 
nie ma obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji. W przypadku, gdy właściciel 

nieruchomości uchyla się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Gmina może: wydać decyzję nakazującą 
wykonanie obowiązku, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz nałożyć 
karę grzywny.                                                      

  Opr. Jacek Szubart Kierownik Referatu OŚG w UG 



 

Rada Gminy w Rakszawie w II kwartale 2014r. 
obradowała na trzech sesjach.  

 

W dniu 8 maja posiedzenie Rady poświęcone było 
tematyce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kierownik GOPS pani Krystyna Kiełbasa przedsta-
wiła zasoby pomocy społecznej, potrzeby wspierania 
rakszawskich rodzin oraz informację z realizacji tych 
zadań. Konkluzją tej wypowiedzi było stwierdzenie, 
że o ile prawo pozwala Ośrodek wychodzi naprzeciw 
każdej rakszawskiej rodzinie czy pojedynczej osobie, 
która zwraca się o pomoc. Środków finansowych 
przyznanych w budżecie na cele Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej jest zawsze wystarczająco.  
Na tym posiedzeniu radni wysłuchali również spra-
wozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska 
w latach 2011-2012. Program ten przedstawia naszą 
okolicę jako teren czysty, nie obciążony działalnością 
dużego przemysłu, typowo rolniczy. Poza tymi infor-
macjami zostały przyjęte uchwały dotyczące zgody 
na sprzedaż nieruchomości oraz ustanowienia służeb-
ności gruntowej. Zmieniony został również budżet. 
Podczas sesji w dniu 10 czerwca br. funkcjonariu-
sze policji oraz straży przedstawili informację       
o stanie ładu i porządku publicznego. Nasza gmi-
na nie jest wolna od kradzieży, wykroczeń czy wy-
padków drogowych. Jest to jednak tendencja spadko-
wa. Również interwencji strażaków w ubiegłym roku 
było stosunkowo mniej niż w latach poprzednich.  
Z uchwał podjętych podczas tego posiedzenia należy 
wymienić uchwałę w sprawie planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi i miejscami sprawo-
wania opieki przez opiekunów dziennych; uchwałę   
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody doty-
czącą dębu na placu ZSTG, uchwałę w sprawie po-
wierzenia Gminie Miasto Rzeszów realizacji zadań 
izby wytrzeźwień; uchwałę  w sprawie zamiany nie-

ruchomości oraz uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący. 
Ponadto radni wysłuchali obszerniej informacji o stanie inwestycji w gminie, 
terminach i realizacji poszczególnych zadań.  
Sesja 25 czerwca to sesja absolutoryjna. Po wcześniejszej wnikliwej anali-
zie wykonania budżetu za rok 2013 przez wszystkie Komisje Rady Gminy, 
Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Raksza-
wa absolutorium z wykonania budżetu. Uchwałę o pozytywnej opinii wy-
konania budżetu przekazała również Regionalna Izba Obrachunkowa      
w Rzeszowie. Uchwała o udzieleniu Wójtowi absolutorium  poprzedzona była 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa w Rakszawie oraz sprawozdania finansowego gminy za 2013r. 
Wszystkie uchwały zostały  przyjęte jednogłośnie.  
Podczas tej sesji przyjęty został również regulamin korzystania z ogólnodostęp-
nych boisk zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej Nr 1.  

  

Przewodniczący Rady Gminy Marzena Janas - Piwińska 
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej                
w Rakszawie w dniu 18 sierpnia 2014 r.  
otrzymała nowy lekki samochód pożarniczo- ra-
towniczy marki Renault Master. 

To pierwszy fabrycznie nowy pojazd w historii OSP Rakszawa. Oprócz 
podstawowego wyposażenia koniecznego do prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych, samochód dodatkowo wyposażony jest w wysokiej jakości 
sprzęt oświetleniowy (pneumatyczny maszt oświetleniowy), sprzęt łączności 
oraz sprzęt ratownictwa medycznego, napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła 
bliźniacze oraz wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 3,5 t. Doposażenie jed-
nostki rakszawskiej OSP podniesie sprawność, efektywność i niezawodność 
akcji ratowniczych, skróci czas ich prowadzenia oraz usprawni pracę strażaków 
– informuje Tadusz Światoniowski Prezes OSP w Rakszawie. 
Samochód o wartości 144 900 zł został zakupiony ze środków własnych Gminy 
Rakszawa w wysokości 80 tys., dotacji z Zarządu Głównego Związku OSP RP 
w wysokości 50 tys. oraz przy wsparciu finansowym Spółki VAN PUR S.A.,    
w kwocie 20 tys. 
Druhowie z OSP Rakszawa serdecznie dziękują za umożliwienie zakupu     
i udzielone wsparcie p. Marii Kula Wójt Gminy Rakszawa, a także Zarzą-
dowi Głównemu i Zarządowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP, dyrektorowi 
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP., P. Mie-
czysławowi Kot, st. bryg. Romanowi Poterkowi – komendantowi PSP Łańcut,, 
P. Markowi Krzystkiewiczowi – prezesowi VAN PUR S.A., Radnym oraz 
przedsiębiorstwu PW BIBMOT z Mielca – wykonawcy zabudowy samochodu 
pożarniczego.  

Opr. Jacek Szubart Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji 
w UG Rakszawa 

Nowy wóz strażacki dla OSP 
Rakszawa 

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Rakszawa pogratulowali  Pani Wójt 
Marii Kula udzielonego absolutorium, życząc dalszych sukcesów w realizacji zadań,  
podziękowali za dotychczasową owocną współpracę, troskę, serce i wszelkie inicjaty-
wy podejmowane na rzecz mieszkańców Gminy Rakszawa. 

z Sesji Rady Gminy 



 

ZSTG w Rakszawie zbiera laury 
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Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie został 
laureatem Dnia Przedsiębiorczości. Projekt Fundacji Młodzie-
żowej Przedsiębiorczości, obejmował jednodniowe praktyki         
w firmach o różnych profilach działalności. Uczniowie mieli oka-
zję poznać specyfikę pracy, zakres obowiązków, wymaganych 
umiejętności itp. W ubiegłorocznym Dniu przedsiębiorczości 
wzięło udział 47 tysięcy uczniów z 707 szkół ponadgimnazjal-
nych, a 17 z nich otrzymało tytuł Najaktywniejszej szkoły. 

 ZSTG w Rakszawie została wyróżniona  jako jedyna 
szkoła z woj. podkarpackiego.  

Uroczysta Gala w Pałacu Prezydenckim odbyła się 14 marca 2014 
r. Zostali na nią zaproszeni: Dyrektor szkoły Iwona Barnat, szkol-
ny koordynator projektu Bożena Tomasiewicz oraz uczniowie: 
Karolina Klim, Patrycja Wałczyk, Sabina Buszta, Agnieszka Dyr-
da, Iwona Król, Agnieszka Witek, Łukasz Kłak, Paweł Łuksik, 
Ireneusz Majkut. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim   
w Warszawie odbyło się wręczenie laureatom dyplomów i statu-
etek przez Irenę Wóycicką, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP,  Zbigniewa Modrzewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Henryka Wujca,  Doradcę 
Prezydenta RP.  
Dzięki aktywnej współpracy i przychylności miejscowych 
przedsiębiorców, firm, urzędów Zespół Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie obniósł znaczący sukces w skali 
kraju. 

Opr. Bożena Tomasiewicz nauczyciel w Zespole Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie 

 W Pałacu Prezydenckim w Warszawie 

 ZSTG w Rakszawie laureatem 
Dnia Przedsiębiorczości  

Dzień Przedsiębiorczości 
„Dzień Przedsiębiorczości” to program prowadzony przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, skierowany do 
uczniów szkół średnich, pod honorowym  patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej  Bronisława Komorowskiego. 
Tego dnia młodzież pod okiem pracodawców poznaje tajniki róż-
nych zawodów. W ramach programu uczniowie odbyli jednodnio-
wą praktykę na wybranym stanowisku pracy w firmach pod kie-
runkiem konsultanta. Poznali specyfikę wymarzonego zawodu, 
weryfikując swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością  a dorośli 
mogli podzielić się swoja wiedzą i zawodowym doświadczeniem. 
Środowisko zawodowe i rodzice wspomagają w ten sposób szko-
łę  w motywowaniu uczniów do większego zainteresowania  się 
nauką i samokształceniem na ścieżce rozwoju zawodowego.  
W dniu 2 kwietnia odbyła się już 11 edycja projektu – 71 
uczniów Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych udało się do 46 firm i instytucji na jednodniowe praktyki. Były to zarówno 

małe jednoosobowe firmy, sklepy, szkoły, zakłady usługowe jak   
i duże przedsiębiorstwa, urzędy gmin, hotele, restauracje oraz 
rodzinne firmy. Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie ocenili 
swój jednodniowy pobyt w zakładach pracy i instytucjach. Pod-
kreślali miłą atmosferę i życzliwe przyjęcie oraz rzetelną wiedzę 
jaką im przekazano na temat wybranych przez siebie stanowisk 
pracy. Wszyscy uczniowie są zgodni, że było to bardzo ciekawe    
i pouczające doświadczenie, które być może wpłynie na ich przy-
szłość zawodową. Wszystkim instytucjom i zakładom pracy, któ-
re umożliwiły udział w tym ważnym przedsięwzięciu  składa-
my serdeczne podziękowania. To nowe doświadczenie dla na-
szej młodzieży stało się bardzo cenne, gdyż  mogli chociaż na 
jeden dzień przenieść się w swoją zawodową przyszłość i zmie-
rzyć ze swoimi marzeniami. Część uczniów już zadeklarowała 
swój udział w kolejnej edycji programu w nowym roku szkolnym.  

 

Opr. Bożena Tomasiewicz, Grażyna Rakoczy- nauczyciele   
w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie 

 Na praktykach 



 

W dniu 6 czerwca 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, 
w przepięknej Sali Balowej, odbyła się uroczystość wręczenia 
tytułu – „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się 
Uczniów”. Tytuł został nadany przez prowadzony przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności program Szkoła Ucząca Się. 
 

Prestiżowym Tytułem: „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej 
Uczenie Się Uczniów” zostały uhonorowane 74 samorządy z całej 
Polski. Z Województwa Podkarpackiego: Miasto Krosno, Miasto 
Mielec, Gmina Pawłosiów i Gmina Rakszawa. 
Program Szkoła Ucząca Się, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności niezwykle doceniają samorzą-
dy, które wspierają szkoły w ich trudnej pracy i które rozumieją, że 
to uczenie się uczniów jest najważniejszym celem szkoły.  
Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządów z całej Polski. 
Uczestnicy mieli okazję obejrzeć projekty uczniowskie w ramach 
XV Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych pod ho-
norowym patronatem małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej. 
Prezes CEO dr Jacek Strzemieczny w swojej prezentacji zatytułowa-
nej „Edukacja skoncentrowana na uczeniu się uczniów” mówił o 
potrzebie określenia w oświacie priorytetu działań i koncentracji na 
rdzeniu nauczania (Richard Elmore, Improving the Instructional 
Core), badaniach odpowiadających na pytanie: co wpływa na osią-
gnięcia uczniów? (John Hattie - Visible Learning) i trzech związa-
nych z sobą koncepcjach edukacyjnych: ocenianiu kształtującym, 
widocznym uczenie się i ocenie dokonań ucznia.  

Centrum Edukacji Obywatelskiej promuje i wspiera wykorzysta-
nie oceniania kształtującego w szkołach uczestniczących w pro-
gramie Szkoła Ucząca Się. Podczas spotkania o ocenianiu 
kształtującym opowiedziała Danuta Sterna i pokazała, że jest 
ono zgodne z intuicją nauczycielską. 
Prestiżowy Tytuł w imieniu Władz Gminy Rakszawa ode-
brały: Pani Dorota Sońska – Jagusztyn – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie, Pani 
Beata Babiarz – wz. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Jana Pawła II w Rakszawie oraz Pani Anna Skoczylas -
nauczyciel w Szkoły Podstawowej nr 2.  Podczas imprezy 
lokalnej p. Dorota Sońska-Jagusztyn przezkazała nagrodę na 
ręce p. Marii Kula Wójt Gminy Rakszawa. 
Tytuł „Samorządu Przyjaznego Szkole Rozwijającej Uczenie 
Się Uczniów” otrzymały samorządy, które w sposób szczegól-
ny przyczyniły się do rozwoju szkół, jako instytucji uczących 
się i promują edukację skoncentrowaną na rozwijaniu przez 
uczniów kompetencji kluczowych. W szczególności docenio-
no wsparcie Wójta Gminy Rakszawa – Pani Marii Kula dla 
szkół biorących udział w programie „Szkoła Ucząca Się”, a mia-
nowicie dla SP nr 2 i SP nr 3 w Rakszawie. Program SUS, przy 
wsparciu samorządu terytorialnego, pomaga szkołom poprawiać 
efektywność uczenia się uczniów przez wprowadzanie do ich 
pracy systemu zapewnienia jakości, nastawionego na poprawę 
pracy szkoły i szkolnego nauczania. Cieszymy się, że na tak 
wysokim szczeblu doceniono troskę samorządu lokalnego o 
jakość kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz zaan-
gażowanie w rozwój oświaty i aktywne wspieranie szkół na te-
renie Gminy Rakszawa.  
 

Opr. Dorota Sońska – Jagusztyn dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Rakszawie, Beata Babiarz wz. Dyrektora Szkoły  

Podstawowej Nr 3 w Rakszawie 

BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 7                 NR 2 (24) / 2014 

Gmina Rakszawa wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "MODERNIZACJA ROKU” 

Informujemy, że Gmina Rakszawa brała 
udział w XVIII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu  „Modernizacja Roku 2013” 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Mate-
rialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy 
współudziale Zawiązku Powiatów Polskich. 
 

Otrzymaliśmy trzy wyróżnienia za udział 
w I Etapie Konkursu oraz monetę wybitą 
przez Mennicę Śląską. Wyróżniono następują-
ce obiekty, których budowa zakończyła się    
w 2013 roku:  

1. Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego 
wraz z infrastruktura techniczną w miejscowości Wy-
drze,  

2. Modernizacja boiska rekreacyjnego w miejscowości 
Rakszawa,  

3. Remont drogi gminnej Rakszawa Internat-Rakszawa 
Kościelne oraz placu manewrowego. 

 

Ww. inwestycje uzyskały prawo udziału w Finale konkursu 
„Modernizacja Roku 2013” i są dostępne na stronie  

http://www.modernizacja-roku.pl  
 

Opr. Maria Nycz 

Najlepsze samorządy uhonorowane 



 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RAKSZAWA 
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Pomoc dla 
ucznia Informacje  Kryteria 

Termin i miej-
sce składania 

wniosków 

Termin  

wypłaty 
 

 

STYPENDIUM 
SZKOLNE 

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest 
przyznawane na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub peł-
noletniego ucznia.  
Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkol-
nym 2014/2015 można pobrać: w Zespole Ekonomiczno Admini-
stracyjnym Szkół i Przedszkola Gminy Rakszawa, pok. nr 3 
w budynku Zespołu Szkół Tekstylno – Gospodar-
czych  w Rakszawie lub w postaci elektronicznej ze strony 
www.rakszawa.pl w zakładce (aktualności). Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod nr tel. (17) 225 80 69 

Kryterium docho-
dowe wynosi 
obecnie  

456,00 zł netto 

na osobę w rodzi-
nie 

Wnioski należy 
składać od 1 do 15 
września 2014r. w 
sekretariacie Urzędu 
Gminy w Raksza-
wie. 

 

Wypłata sty-
pendiów  
będzie realizo-
wana po otrzy-
maniu dotacji 
celowej. 

 

 

 

ZASIŁEK 
SZKOLNY 

Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodziców, prawnych 
opiekunów lub pełnoletniego ucznia w przypadku wystąpienia zda-
rzenia losowego. (Zdarzenie losowe- nagłe, nieprzewidywalne,  
do uniknięcia okoliczności losowe, które maja wpływ na pogorsze-
nie się sytuacji materialnej rodziny) takie jak:  
 śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga ro-
dziców; 
 utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia w wy-

niku np. pożaru, powodzi, katastrofy budowlanej, włamania) 
 ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia 
 innych zdarzeń losowych, powodujących, że nie są zaspokojone 
potrzeby edukacyjne ucznia. 
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie  świadczenie pie-
niężnego na pokrycie wydatków  związanych z procesem eduka-
cyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj-
nym.  

Pomoc finansowa 
przysługuje 
uprawnionemu 
znajdującemu się  
przejściowo w 
trudnej sytuacji 
materialnej bez 
względu na wy-
sokość dochodu. 

Wnioski należy 
składać w sekreta-
riacie Urzędu Gmi-
ny w Rakszawie w 
terminie nie dłuż-
szym niż dwa mie-
siące od  wystąpie-
nia zdarzenia loso-
wego. 

Wysokość za-
siłku szkolnego 
nie może prze-
kroczyć jedno-
razowo kwoty 
stanowiącej 
pięciokrotność 
kwoty zasiłku 
rodzinnego. 
Zasiłek  szkol-
ny może  być 
przyznany raz 
lub kilka razy 
w roku. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Rodzaj  
Świadczenia 

Gdzie skła-
dać wnioski Kryteria Termin składania wniosków Termin wypłaty 

 

ZASIŁKI  
RODZINNE  
I DODATKI 

 
SPECJALNY 

ZASIŁEK 
OPIEKUŃ-

CZY* 

 
 
 
 
Gminny  
Ośrodek  
Pomocy  
Społecznej  
w Rakszawie 

Kryterium do-
chodowe wynosi   
574,00 zł netto 
na osobę w ro-
dzinie 
-dla rodziny            
z dzieckiem nie-
pełnosprawnym  
664,00 zł netto* 
na osobę w ro-
dzinie 

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

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

na okres zasiłkowy od 1-11-2014 roku do 31-10-2015 roku 
wnioski należy składać od września 2014r.  

dla wniosków złożonych we wrześniu br. wypłata-listopad br. 

dla wniosków złożonych w październiku br. wypłata- grudzień br. 

 

FUNDUSZ 
ALIMENTA-

CYJNY 

 
 
Gminny  
Ośrodek Pomo-
cy Społecznej  
w Rakszawie 

Kryterium do-
chodowe wynosi 
obecnie  

725,00 zł netto 
na osobę w ro-
dzinie 

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

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

na okres zasiłkowy od 1-10-2014 roku do 30-09-2015 roku 
wnioski należy składać od sierpnia br. z tym że: 

dla wniosków złożonych w sierpniu br. wypłata-październik br. 

dla wniosków złożonych w wrześniu br. wypłata-listopad br. 

JEDNORAZO-
WA ZAPOMO-
GA Z TYTUŁU 
URODZENIA 

DZIECKA 

Gminny  
Ośrodek  
Pomocy  
Społecznej 
w Rakszawie 

Kryterium do-
chodowe wynosi 
obecnie 1922,00 
zł netto na oso-
bę w rodzinie 

do 12 miesięcy od urodzenia dziecka do miesiąca od złożenia 
wniosku 



 

P omoc w formie dofinansowania zakupu podręczni-
ków udzielana jest uczniom rozpoczynającym w roku 

szkolnym 2014/2015 naukę:  

◘ w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, gdzie dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł netto, 

◘ w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej, gdzie dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 539,00 zł netto, 

◘ w klasie III technikum, gdzie dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 539,00 zł netto, 

◘ dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego bez względu na dochód. 

W ójt Gminy Rakszawa informuje,    
że w terminie do dnia 8 wrze-

śnia 2014r. można składać wnioski 
o przyznanie pomocy finansowej ucz-
niom na zakup podręczników. Wnioski 
należy składać do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym  2014/2015. 

W  przypadku przekroczenia kryterium docho-
dowego w wysokości 539,00 zł netto na osobę 

istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na za-
kup podręczników jeżeli w rodzinie występuje szcze-
gólna sytuacja życiowa, przynajmniej jedna z niżej-
wymienionych tj: (bieda, sieroctwo, osoba samotnie 
wychowująca dziecko, bezdomność, bezrobocie, niepeł-
nosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc 
w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielo-
dzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowe-
go, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodziet-
nych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, alkoholizm lub narkomania, 
zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywioło-
wa lub ekologiczna (więcej w art.7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowe-
go w wysokości 539,00 zł netto i występowania przy-
najmniej jednej ww. sytuacji życiowej do wniosku 
nie załącza się zaświadczenie o dochodach,  tylko 
uzasadnienie występowania szczególnej sytuacji ży-
ciowej.  

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Kwota 225, 00 zł 
◘ dla ucznia klasy II i III szkoły podstawowej  

Kwota 325, 00 zł 
◘ dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej  

Kwota 390, 00 zł 
◘ dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej  

Kwota 445, 00 zł 
◘ dla ucznia klasy III  technikum 

 

Wysokość dofinansowania dla ucznia niepełnosprawne-
go uczęszczającego do szkoły podstawowej, gimna-
zjum lub szkoły ponadgimnazjalnej zależy od stopnia 
niepełnosprawności i może wynosić od 225 zł do 770 zł. 

D o wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wyso-
kości dochodów, w uzasadnionych przypadkach 

można dołączyć oświadczenie.  

W przypadku uczniów niepełnosprawnych zamiast za-
świadczenia o dochodach  załącza się orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego. W przypadku ubiegania 
się o pomoc dla ucznia, w rodzinie której dochód na oso-
bę przekracza 539,00 zł netto na osobę i występuje szcze-
gólna sytuacja życiowa, zamiast zaświadczenia o wyso-
kości dochodów załącza się uzasadnienie. 

K oszty zakupu podręczników zwracane są po przed-
łożeniu dowodu zakupu, który stanowić może: fak-

tura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników podpisane przez rodzica/opiekuna. 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29  lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania po-
mocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edu-
kacyjnych. 

Jadwiga Wiśniowska Dyrektor ZEASiP w Rakszawie 
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XIV Festyn Rodzinny pod hasłem „Żyjmy Zdrowo i Sportowo” zorga-
nizowany przez SP nr 2 w Rakszawie pod patronatem Wójta Gminy 
Rakszawa odbył się 8 czerwca 2014 r. Impreza zgromadziła wielu 
sympatyków, tym bardziej, że pogoda wreszcie dopisała. Wszyscy bawili 
się znakomicie. Imprezę jak co roku rozpoczęły pokazy OSP w Raksza-
wie. Widzowie obserwowali brawurową akcję strażaków wezwanych do 
wypadku. Na program festynu składały się również występy naszych 
uczniów i zespołów działających przy GOKiC w Rakszawie. Wiele rado-
ści dostarczyły zabawy i konkursy prowadzone przez DJ Marko. Uczestni-
cy festynu mieli możliwość wzięcia udziału w meczu piłki siatkowej i róż-
nych konkursach sportowych przygotowanych przez p. Tomasza Naroga. 
Wielkim zainteresowaniem szczególnie chłopców cieszyło się miasteczko 
strzeleckie Jednostki Strzeleckiej 2035, która działa przy Zespole Szkół 
Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku. Dzieci mogły przebrać się         
w umundurowanie wojskowe i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Mogły 
sprawdzić swoje umiejętności w konkursie sprawnościowym. Najmłod-
szym wiele radości dostarczało wesołe miasteczko „ABIX”. Poprzez poga-
danki i konkursy o tematyce prozdrowotnej uczestnicy mieli możliwość 
uświadomienia sobie zagrożeń wynikających ze złych przyzwyczajeń żyw-
nościowych. W czasie festynu odbyła się licytacja wartościowych przed-
miotów, z której dochód tradycyjnie został przeznaczony na organizowa-
nie różnorodnych wyjazdów kulturalno-oświatowych m.in. Zielonych 

Szkół. Dużą atrakcją była możliwość wykonania profesjo-
nalnego makijażu przez przedstawicielkę firmy Mary Kay. 
W trakcie festynu przybliżono działalność Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Łańcucka”. Dzięki uprzejmości Powia-
towej Policji z Łańcuta uczestnicy mieli możliwość po-
przez alkogogle zobaczyć w jaki sposób człowiek spo-
strzega świat po spożyciu alkoholu. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się stoiska gastronomiczne przygotowane 
przez Rodziców. Gościliśmy również Koło Gospodyń 
Wiejskich z tradycyjnym jadłem. Dyrektor SP 2 w Raksza-
wie dziękuje wszystkim za pomoc w organizacji festy-
nu, a w szczególności  Pani Wójt Gminy Rakszawa Ma-
rii Kula, wszystkim Darczyńcom, Strażakom z OSP 
Rakszawa pod dowództwem Pana Tadeusza Świąto-
niowskiego oraz Rodzicom z przewodniczącą Panią 
Anną Zdeb i Nauczycielom.  
 

Anna Skoczylas nauczyciel w Szkole Podstawowej  
Nr 2 w Rakszawie 

Nagrodzeni w konkursie strzeleckim 

Występ zespołu tanecznego z GOKIC Rakszawa 

Nagodzeni w turnieju piłki siatkowej. Fundatorem nagród- 
Wójt Gminy Rakszawa  

W dniu 1 czerwca 2014 r. przy Szkole Podstawowej nr 
3 im. Jana Pawła II w Rakszawie odbył się festyn ro-
dzinny „Mama, Tata, Ja i …” pod Patronatem Wójta 
Gminy Rakszawa. J ak co roku został zorganizowany 
przez Radę Rodziców i propagował akcję „zabawa bez 
alkoholu”.  
Impreza ta to jedna z wielu okazji miłego spędzenia czasu 
w gronie rodziny i przyjaciół. Już od godziny 12.00 przy-
byli goście mogli bawić się biorąc udział w Rodzinnym 
Turnieju Piłki Siatkowej. Warto zaznaczyć, że zabawa ta 
cieszyła się dużym powodzeniem. Zwyciężyła rodzina 
Rejmanów, II miejsce zajęła rodzina Gołębiowskich a na 
III znalazła się  rodzina Turoszów.  
Wszyscy zainteresowani mieli okazję obejrzeć przedsta-
wienie teatralne „12 Braci” w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Sztukę napisała i wyreżyserowała Pani Teresa Ru-
pa. Bardzo pomocne w zorganizowaniu spektaklu okazały 

Szkolny zespół taneczny „Promyczek” działający przy GOKiC w Rakszawie 

Festyn rodzinny „Powitanie lata” 

Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja” 



 

Piknik Rodzinny w Wydrzu 
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się środki pozyskane z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego 
„LOCUS” w Rakszawie.  
W trakcie trwania imprezy wystąpił szkolny zespół taneczny 
„Promyczek” prowadzony przez Panią Barbarę Leńczyk. Dziewczę-
ta w bajkowych strojach zatańczyły w rytm melodii do kreskówki 
„Królik Bugs”. Zabawny układ taneczny zachwycił wszystkie dzie-
ci. Dużym zainteresowaniem cieszył się Pokaz Rycerski w wykona-
niu aktorów Teatru Edukacyjnego w Soninie, w czasie którego chęt-
ni mogli zmierzyć się z licznymi zadaniami i konkursami. Festyn 
rodzinny „Mama, Tata, Ja i…” prowadził DJ Marco zachęcając nie 
tylko dzieci, ale całe rodziny do wspólnej zabawy, konkursów, da-
jąc przy tym wiele radości i uśmiechu na twarzy.  
Oprócz tego, wszystkie dzieci mogły skorzystać z innych przygoto-
wanych na ten dzień atrakcji, m.in. z wesołego miasteczka, w któ-
rym największym powodzeniem cieszyła się ogromna zjeżdżalnia    
i tocząca się kula. Uczestnikom imprezy nie zabrakło siły i energii 
do zabawy, gdyż zadbał o to wspaniale zaopatrzony w różne sma-
kołyki bufet. Od godziny 18.00 bawił nas zespół muzyczny 
„Effect”, w którego repertuarze znalazły się utwory zachęcające do 
tańca gości przybyłych na szkolne podwórko. Korzystając z okazji 
chcielibyśmy jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim sponso-
rom, bez których pomocy i hojności ta impreza nie miałaby tak 
wspaniałego charakteru. Podziękowania składamy również zaanga-
żowanym w to przedsięwzięcie Rodzicom.  
 

Opr. Beata Babiarz p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie  

 Zwycięzcy rozgrywek sportowych, fot. J. Tucka 

 Gry i zabawy z wodzirejem, fot. Wiesław Wawrzaszek 

W dniu 15 czerwca przy Szkole Podstawowej w Wydrzu odbył 
się piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Rakszawa 
przy wsparciu Fundacji „Locus” i  Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wydrzu.  
 

To już dziesiąty festyn zorganizowany przez Szkołę. Swoja obecno-
ścią zaszczycili goście: Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula, Prze-
wodniczący Rady Gminy Marzena Piwińska-Janas, Radny Stani-
sław Piersiak, Sołtys Dariusz Szott. Głównymi atrakcjami imprezy 
były występy zespołów dziecięcych działających w GOKiC Rak-
szawa oraz GOK Brzóza Stadnicka. Na najmłodszych uczestników 
czekała nadmuchiwana zjeżdżalnia. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się loteria fantowa z cennymi nagrodami (rower, wieża audio, 
IPAD 2 Apple i inne). Przedsięwzięciu towarzyszył zlot motocykli 
w stylu amerykańskim oraz pokaz działań ratowniczych w wykona-
niu OSP Rakszawa.   Zlot motocykli w Wydrzu 

 Gry i zabawy  

Wszystko odbyło się we wspaniałej oprawie muzycznej DJ-
Marco, były gorące przekąski, lody i pierogi Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wydrza. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorga-
nizowaniu pikniku a szczególnie rodzicom za ich bezinteresowne 
zaangażowanie.  

Piotr Michno Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wydrzu  



 

Gmina Rakszawa w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum 
w Rakszawie w roku szkolnym 2013/2014 w ramach zajęć 
pozalekcyjnych realizowała program edukacyjny „Na wła-
sne konto”. To autorski program fundacji Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej realizowany wspólnie z Fundacją 
na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” im. 
Macieja Rataja przy współpracy Narodowego Banku Pol-
skiego. W ramach programu 24 uczniów PG wzięło udział    
w dodatkowych bezpłatnych lekcjach z przedsiębiorczości, 
ogólnej wiedzy ekonomicznej oraz poznali narzędzia ekono-
miczne umożliwiające lepszy start w dorosłe życie. Ucznio-
wie odwiedzili bank Pekao S.A. w Łańcucie, rakszawską 
firmę ITS, przeprowadzali wywiad z panią Marią Kula Wójt 
Gminy Rakszawa oraz opracowali i wydali gazetkę ekono-
miczną. Zajęcia były prowadzone przez panią Dorotę Jaku-
bowicz- nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Rakszawie. 
Uczniowie brali udział w licznych konkursach realizowa-
nych w ramach programu. W konkursach indywidualnych 
najlepsi okazali się: Karolina Stybel-I miejsce, Wojciech 
Lorenc –II miejsce, Michał Cisek -III miejsce. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w programie otrzymali nagrody-
plecaki z gadżetami promocyjnymi z Gminy Rakszawa ufun-
dowane przez Wójta Gminy Marię Kula. 

Opr. Maria Nycz 
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W dniu 27 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Raksza-
wie podczas zakończenia roku szkolnego odbyło się uroczyste pod-
sumowanie realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie 
projektu ogólnopolskiego „Na własne konto” mającego na celu za-
poznawanie młodzieży z podstawowymi zagadnieniami ekonomii       
i przedsiębiorczości. 

Szkoła Podstawowa w Węgliskach nie tylko koncentruje się na stan-
dardowym nauczaniu, ale również stara się rozwijać pasje i zainte-
resowania swoich uczniów. Przy wsparciu finansowym Fundacji 
Wspierania Rozwoju Lokalnego” LOCUS” szkole udało się zrealizo-
wać w roku szkolnych 2013/2014 kilka ciekawych projektów. 
 

„ Żyjmy zdrowo na sportowo”  
W ramach projektu 15 uczniów (ośmiu ze Szkoły Podstawowej w Wy-
drzu i siedmiu ze Szkoły Podstawowej w Węgliskach) skorzystało          
z bezpłatnej nauki pływania na basenie krytym w Sokołowie Małopol-
skim. Projekt realizowany był od lutego do kwietnia 2014r. w wymiarze 
22h. Zajęcia odbywała się raz w tygodniu, po dwie godziny zegarowe. 
,,Szachy- czyli szlifowanie talentów”  
 W projekcie uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie klas od 0 – VI oraz 
społeczność lokalna. Przeprowadzono 20 godz. nauki gry w szachy pod 

kierunkiem instruktora pani Małgorzaty Kuczma. Całość 
projektu zakończona została szkolnym turniejem szachowym 
przeprowadzonym przy dużym zaangażowaniu Koła Gospo-
dyń Wiejskich i lokalnych pasjonatów szachowych. 
II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II widzia-
ny oczami dzieci” i IV Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Janie 
Pawle II.  
W konkursie plastycznym brało udział 25 uczniów z klas I-
III ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy 
Rakszawa.  Prace 9 uczniów zostały wyróżnione - otrzymali 
oni cenne nagrody, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy. W konkursie wiedzy o naszym rodaku wzięli 
udział wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych z klas 
IV - VI z naszej gminy, po eliminacjach szkolnych do roz-
grywek turniejowych przystąpiło 10 uczniów, którym przy-
znano nagrody.  

Opr. Małgorzata Kuczma 

Podsumowanie projektu „Na własne konto” 

Fundacja „LOCUS” wspiera projekty 



 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie przy wspar-
ciu finansowym Fundacji Wspierania Rozwoju Lo-
kalnego” LOCUS” w 2014 roku realizowała wyjaz-
dy na basen dla 69 osób. 

Zajęcia nauki pływania na krytym basenie w Sokołowie Młp. 
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W terminie od 01.03.2014 do 07.05.2014 uczniowie klas V i VI SP2, SP3      
w Rakszawie i SP w Wydrzu uczestniczyli w zajęciach pływania na krytej 
pływalni w Sokołowie Młp. Zajęcia na pływalni odbywały się raz w tygodniu 
po 2 godziny pod okiem instruktorów. Podsumowaniem projektu był pokaz 
umiejętności wszystkich grup. Celem przedsięwzięcia było:  
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród terenu Rakszawy. 
2. Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju. 
3.Wyposażenie uczniów w podstawowy zasób umiejętności ruchowych, 
umożliwiających udział w pływaniu rekreacyjnym. 
4. Nauka pływania pod okiem instruktora. 
5.  Hartowanie uczestników na bodźce psychiczne i fizyczne. 
6. Wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
7. Kształtowanie umiejętności umożliwiających dbanie o własne zdrowie. 
Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności podczas wyjazdów na krytą pływalnię 
przyniosły dla naszych uczniów wiele korzyści. Pływając skorygowali podsta-
wę ciała, wzmocnili mięśnie a równocześnie dobrze się bawili i wdrożyli się 
do aktywności fizycznej w czasie wolnym- poinformował Tomasz Naróg na-
uczyciel wychowania fizycznego.  

Opr. Tomasz Naróg  

Każdy uczeń zna historię szkoły 

W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Rakszawie realizowany był projekt mający 
na celu zapoznanie społeczności uczniowskiej z hi-
storią szkoły.  
W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkanie     
z absolwentem szkoły panem Pawłem Kucą, dziennika-
rzem i wykładowcą nauk politycznych na Uniwersyte-
cie Rzeszowskim. Przedstawił on uczniom funkcjono-
wanie szkoły w latach 80-tych XX wieku. Zwrócił 
uwagę na wartość nauki i podkreślił,  że obecnie ucz-

niowie mają większe możliwości osiągnięcia sukcesu niż wcześniejsze poko-
lenia - trzeba tylko chcieć. 
W ramach projektu opracowano dwie gazetki „Historia szkoły” i „Szkoła       
w starej fotografii”, zorganizowano konkurs historyczny „Historia szkoły” dla 
klas IV-VI. Uczniowie w czteroosobowych zespołach odpowiadali na wyloso-
wane pytania opracowane przez nauczyciela historii, w oparciu o kronikę 
szkoły i książkę „Ocalić od zapomnienia”.  Odpowiedzi oceniało jury w skła-
dzie: p. dyr. Dorota Sońska Jagusztyn, p. Anna Michno, p. Ireneusz Janas. 
Konkurs wygrał zespół kl. VI w składzie: Julia Wróbel,  Anna Dudek, Klaudia 
Buszta, Dominika Kot. Autorem projektu jest Ireneusz Janas -nauczyciel hi-
storii w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie. 

Opr. Ireneusz Janas 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rakszawie przy wspar-
ciu finansowym Fundacji Wspierania Rozwoju Lo-
kalnego” LOCUS” w 2014 roku realizowała projekt 
„Od małej ojczyzny do dużej”. 

W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu kształtowa-
nie postawy absolwenta szkoły, jako człowieka otwartego na zmiany we 
współczesnym świecie, jednocześnie nawiązującego do swoich korzeni. Zrea-
lizowano szereg inicjatyw, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i zaproszeni goście. Były to m.in.: 
1.Spotkanie z byłymi nauczycielkami naszej szkoły p. Aleksandrą Janas          
i  p. Agnieszką Kilian na temat codziennego życia we wsi rakszawskiej. 
2. Warsztaty z rodzicami  w celu wykonywania ozdób regionalnych. 
3. Spotkanie z lokalnym artystą malarzem panem Stanisławem Zakielarzem. 
4. Wycieczka rowerowa na ścieżce dydaktycznej „Las pod Grabiną” w celu 
poznania lokalnych pomników przyrody, ciekawych zabytków, miejsc zwią-
zanych z mieszkańcami Rakszawy. 
5. Wycieczka mająca na celu zapoznanie z zabytkami i ciekawymi miejscami 
w Rakszawie i okolicach, a także miejscami związanymi z patronem naszej 
szkoły. 
6. Wycieczka do Muzeum -  Zamku w Łańcucie - zapoznanie się ciekawymi 
zabytkami regionu. 
7. Wycieczka do Warszawy oraz poznanie warszawskiej lokalizacji siedziby 
Fundacji Kościuszkowskiej założonej w USA przez patrona naszej szkoły. 
8. Międzyprzedmiotowy projekt pt: Emigracja dawniej i dziś. 
9. Wyjazd do Muzeum -  Szkoły w Staniszewskiem w celu zapoznania 
uczniów z dawnymi zwyczajami,  wyglądem chat i używanych narzędzi.  
10. Zorganizowanie wystawy prac wykonanych przez uczniów i ich rodziców 
na poszczególnych warsztatach w ramach projektu międzyprzedmiotowego. 
Projekt ten ma charakter edukacyjno-wychowawczy. W wyniku jego realiza-
cji powstały wytwory, prace uczniów i ich rodziców. Realizując ten projekt 
mieliśmy na celu rozwijanie u naszych uczniów postawy człowieka otwartego, 
świadomie poruszającego się w świecie wartości, umiejącego dokonywać wła-
ściwych wyborów-poinformował  Rafał Nowak nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Rakszawie. 

Opr. Rafał Nowak  

Spotkanie z lokalnym artystą malarzem 
Panem Stanisławem Zakielarzem 
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Zabytki Warszawy to najciekawsze atrakcje stolicy Polski. 
Przekonali się o tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2    
w Rakszawie i Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych         
w czerwcu br. zwiedzając Warszawę. 
 

Uczniowie klas IV –VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie 
wraz z opiekunami odwiedzili Zespół pałacowo - parkowy         
w Łazienkach, podziwiali Pałac Na Wodzie należący do najpięk-
niejszych i najciekawszych zabytków klasycystycznych. Zoba-
czyli Teatr Na Wodzie. Spacerując alejkami zachwycali się pięk-
nymi widokami, podziwiali pomnik Chopina. Następnie ucznio-
wie zwiedzili Muzeum Techniki mieszczące się w Pałacu Kultu-
ry i Nauki. Zobaczyli ciekawe eksponaty, uczestniczyli w lekcji 
dotyczącej konstrukcji i wyglądu pierwszych samochodów.        
Z wysokości 33 piętra uczniowie podziwiali panoramę stolicy. 
Następnie poznali siedzibę Fundacji Kościuszkowskiej w War-
szawie. Oglądali startujące samoloty z miejsca widokowego na 
lotnisku Okęcie. Drugi dzień pobytu w Warszawie był również 
pełen atrakcji. Dużo emocji u uczniów wzbudziła wizyta na sta-
dionie Legii. Okazało się, że wielu  z nich jest  kibicami  war-
szawskiej drużyny. Następnie zwiedzili Stare Miasto. Przy Bar-
bakanie zobaczyli Pomnik Małego Powstańca. Podziwiano odbu-
dowane kamieniczki, Pomniki Syrenek. W Zamku Królewskim 
uczniowie obejrzeli multimedialną prezentację dotyczącą po-
wstania i historii Warszawy.  Najważniejszym punktem tego dnia 
była  wizyta w Sejmie RP. Uczniowie spotkali się tam  z Posłem 

P. Kazimierzem Gołojuchem, który niezwykle życzliwie przyjął 
gości z Rakszawy oraz oprowadził po Sejmie. Uczniowie mogli 
zobaczyć między innymi: salę obrad sejmu i sejmową kaplicę. Było 
to dla nich niezapomniane przeżycie. Ostatnim miejscem zwiedza-
nia był Pomnik Nieznanego  Żołnierza, oraz  fontanna  w Ogrodzie 
Saskim.  
Dla uczniów Zespołu Szkół-Tekstylno-Gospodarczych w Rak-
szawie wycieczka do Warszawy była nagrodą za udział w kon-
kursie dotyczącym wiedzy o Sejmie.  Konkurs odbył się 13 paź-
dziernika 2013 r i został zorganizowany przez Biuro Koresponden-
cji i Informacji Kancelarii Sejmu i posła Kazimierza Gołojucha. 
Celem Konkursu, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, było poszerzenie wiedzy o współczesnym polskim parlamen-
taryzmie. W pierwszej części konkursu 49 uczniów ze wszystkich 
ponadgimnazjalnych szkół powiatu łańcuckiego, wysłuchało wykła-
dów pracowników Wszechnicy Sejmowej, dotyczących współcze-
sności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu 
oraz trybu ustawodawczego. W drugiej części Konkursu uczniowie 
rozwiązywali test ze znajomości zagadnień poruszanych w trakcie 
wykładu. Po zawodach pisemnych jury przystąpiło do poprawy 
prac, a uczestnicy konkursu mieli możliwość zapoznać się z wysta-
wą o historii Sejmu.  
W nagrodę w dniu 13 czerwca 2014 roku młodzież ZSTG spotkała 
się z posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem, uczniowie 
zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki. Wieczorny spacer po Starówce      
i podziwianie zabytkowej architektury stolicy zakończył dzień pe-
łen wrażeń. 

Opr. Halina Dec nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Rakszawie, 
Henryk Leja nauczyciel w Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych  

w Rakszawie 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie w Sejmie 

Młodzież z Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie w Sejmie 

Jeśli Zielona Szkoła to w Zakopanem 

Co trzy lata dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie 
jeżdżą na zieloną szkołę do Zakopanego. Poznają uroki tatrzańskiego kra-
jobrazu, uczą się życia w grupie, odkrywają nowe pasje. Nauczycielowi 
wyjazd stwarza możliwość lepszego poznania potrzeb i możliwości 
uczniów. Wspólne spędzenie pięciu dni integruje zespól klasowy, wyzwala 
samodzielność, samodyscyplinę i odpowiedzialność. 
 

W dniach od 26 do 30 maja 2014 r. klasa III wraz z p. Anną Skoczylas i wy-
chowawczynią p. Małgorzata Kożuszek spędziła tydzień w Zakopanym. Pro-
gram zielonej szkoły był niezwykle atrakcyjny i obfitował w wiele ciekawych 
zdarzeń. Dzieci zwiedziły Wielką Krokiew, wyjechały kolejką torową na Guba-
łówkę. Uczestniczyły w trzech wycieczkach górskich z przewodnikiem. Zoba-

czyły Dolinę Strążyską  i wodospad Siklawicę, Doli-
nę za Bramką.  
Miały okazję podziwiać wspaniałą panoramę wyso-
kich Tatr z Polany Rusinowej. Odwiedziły Sanktua-
rium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na 
Wiktorówkach, kaplicę na Jaszczurówce, stary ko-
ściół i cmentarz na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Spacer 
Krupówkami był możliwością samodzielnego robie-
nia zakupów. Nie zabrakło i innych atrakcji – gier      
i zabaw na świeżym powietrzu, jazdy wozem konnym 
po Zakopanym. Na zakończenie wyjazdu został pod-
sumowany konkurs czystości. Wszyscy uczniowie  
otrzymali dyplomy ukończenia zielonej szkoły. Drob-
nymi prezentami nagrodzono  najmilszych uczestni-
ków wyjazdu. Dzieci wiele przeżyły, zdobyły dużo 

Jeśli zwiedzać to stolicę 



 

nowych doświadczeń, a ich uśmiechy i radość świadczyły o tym, 
że pobyt w Zakopanem był niezwykle udany pod każdym wzglę-
dem. Mam nadzieję, że zainteresowanie  górami pozostanie       
w ich życiu na zawsze….  
 

Opr.  Małgorzata Kożuszek nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 2  
w Rakszawie 

jak pracuje nowoczesna, zautomatyzowana linia produkcyjna. Ucz-
niowie z dużą uwagą oglądali hale produkcyjne i ich wyposażenie. 
Było to dla nich ciekawe doświadczenie i niepowtarzalna okazja do 
zwiedzania zakładu. 
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji 
usług gastronomicznych  określa szereg umiejętności związanych     
z produkcją potraw i napojów oraz ich ekspedycją. Bardzo ważną 
tematyką jest towaroznawstwo surowców i produktów przemysłu 
spożywczego. Na przedmiotach zawodowych uczniowie poznają 
cechy organoleptyczne, wartość odżywczą i sposób otrzymywania 
różnych środków żywnościowych, między innymi napojów alkoho-
lowych.  
Jako przyszli pracownicy zakładów gastronomicznych uczniowie 
powinni mieć wiedzę na temat oferowanych klientom towarów        
i potraw oraz udzielić na ich temat krótkich informacji. Mamy na-
dzieję, że ta wycieczka była lekcją, dzięki której poznanie procesu 
produkcji piwa stało się łatwiejsze.  
 

Opr. Małgorzata Augustyn nauczyciel w Zespole Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie 

W dniach od 2 do 5 czerwca 2014 r. Zespół Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie ponownie odwiedzili uczniowie 
i nauczyciele zaprzyjaźnionej szkoły średniej w Jaszapati na 
Węgrzech.  
 

Zgodnie z tradycją spotykamy się co roku celem wymiany do-
świadczeń zawodowych, natomiast uczniowie mają okazję do 
wzajemnych spotkań i nawiązania kontaktów, które następnie są 
utrzymywane zazwyczaj drogą internetową. Podczas tej wizyty 
nasi goście mogli korzystać z posiłków przygotowywanych          
i podawanych przez naszych uczniów. Mieli również okazję 
zwiedzać ciekawe turystycznie miejsca w naszym regionie, takie 

jakie Zamek w Łańcucie, Pałac w Sieniawie oraz  Muzeum Ziemi 
Leżajskiej. Uczestniczyli także w warsztatach garncarskich w Zagro-
dzie Garncarskiej w Medyni Głogowskiej. Odjeżdżając zostali obda-
rowani upominkami, m.in. materiałami promującymi naszą miejsco-
wość. Otrzymaliśmy również zaproszenie do złożenia wizyty           
w szkole naszych węgierskich przyjaciół we wrześniu 2014 r., które 
przyjęliśmy oczywiście z dużą radością.  
 

Opracował: Stanisław Dec nauczyciel w Zespole Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie 
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Na polanie Rusinowej 

W Browarze Van PUR 
W dniu 16 czerwca 2014 roku uczniowie II klasy Technikum 
żywienia i usług gastronomicznych ZSTG wraz z nauczycie-
lami przedmiotów zawodowych byli na wycieczce zawodowej 
w Browarze Van Pur w Rakszawie. 
Uczniowie mieli możliwość ugruntowania wiedzy teoretycznej 
na temat produkcji piwa zwiedzając kolejne działy produkcyjne. 
Począwszy od warzelni, przez dział fermentowni aż do rozlewni 
w ciekawy i przystępny sposób przybliżał nam proces produkcyj-
ny kierownik produkcji piwa pan Jerzy Rupar. Wycieczka do 
browaru pozwoliła uczniom poznać zakład od środka i zobaczyć 

Goście z Węgier w Rakszawie 



 

Szkoła Podstawowa w Wydrzu przy wsparciu finansowym Fun-
dacji Wspierania Rozwoju Lokalnego” LOCUS” w 2014 roku 
realizowała projekt  „Co nam zostało z dawnych lat”.  
Celem projektu było poznanie własnego regionu, środowiska przy-
rodniczego, kulturowego i etnograficznego oraz zwiększenie integra-
cji mieszkańców, szczególnie uczniów szkoły podstawowej, poprzez 
ich aktywizację wokół wspólnego dobra, jakim jest nasza historia, 
nasze korzenie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Ważnym zada-
niem było również poszerzenie i podkreślenie wiedzy o walorach 
kulturowych i przyrodniczych. 
Społeczność, której dotyczył projekt to uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele, związani ze Szkołą Podstawową w Wydrzu.  
Wieś Wydrze leży na terenie Gminy Rakszawa. Największym bogac-
twem i główną ozdobą krajobrazu są lasy, które otaczają miejsco-
wość ze wszystkich stron. Na terenie kompleksu leśnego znajduje się 
Rezerwat „Wydrze” z buczyną karpacką i stanowiskiem modrzewia 
polskiego. W kompleks leśny wpisany jest Pałacyk Myśliwski w Juli-
nie oraz miejsce pamięci - Pomnik ku czci partyzantów, poległych    
w czasie II wojny światowej. Nasza szkoła ma ponad stuletnią trady-
cję, a jej organizacja sięga roku 1905. Placówka gromadzi w Szkolnej 
Izbie Regionalnej eksponaty, związane z tradycyjnymi zajęciami 
tutejszej ludności. Mieszkańcy do dziś kultywują t radycje i zwy-
czaje związane z rokiem agrarnym i liturgicznym. Uczniowie naszej 
szkoły wydają od ponad 20 lat Gazetkę Miłośników Naszego Regio-
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nu „Wydra”, w której zamieszczają artykuły z życia szkoły         
i miejscowości.  
Projekt, realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków  Funda-
cji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS” pozwolił odpo-
wiedzieć na potrzeby naszej społeczności. Od marca wszyscy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wydrzu wzięli udział w 
wycieczkach edukacyjnych w ramach projektu „Co nam 
zostało z dawnych lat”. Plan wycieczek obejmował poznanie 
dziedzictwa kulturowego i zabytków regionu. Zgodnie z planem 
uczniowie zapoznali się z dziejami i dorobkiem kulturowym 
regionu w oparciu o zasoby Muzeum Okręgowego – M. Et-
nograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie oraz Muzeum 
Zamku w Łańcucie i Muzeum Miasta Łańcut. Dużym za inte-
resowaniem cieszyła się ekspozycja traktująca o dziejach Klasz-
toru Bernardynów w Rzeszowie. Po zakończeniu zwiedzania sal 
ekspozycyjnych w muzeum, dzieci pod opieką nauczycieli         
i rodziców wzięły udział w różnorodnych formach aktywnego 
spędzania czasu. Młodsze dzieci uczestniczyły w grach i zaba-
wach relaksacyjnych w „Fantazji”. Starsi uczniowie z klas IV-
VI obejrzeli projekcję filmu w interaktywnym kinie 6D oraz 
wspólnie z rodzicami i nauczycielami wzięli udział w zabawach 
drużynowych na kręgielni.  
W czasie wycieczki do Łańcuta szczególną uwagę dzieci przy-
ciągały zabytkowe wnętrza Muzeum-Zamku oraz Stajnie, Wo-
zownia, Oranżeria i Muzeum Miasta. Po zwiedzaniu zabytków 
dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami wymieniali się wraże-
niami i spostrzeżeniami przy ciepłym posiłku. Pizza i cola sma-
kowały bardzo, a wspólny posiłek upłynął w miłej atmosferze. 
Zgodnie z planem projektu „Co nam zostało z dawnych lat” 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wydrzu wzięli także udział 
w wycieczce edukacyjnej i spotkaniu z uczniami i nauczycie-
lami Szkoły Podstawowej w Węgliskach. Celem spotkania 
było nawiązanie współpracy, poznanie historii i tradycji naszego 
regionu. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami dzieci 
poznały historię Szkoły Podstawowej w Węgliskach, zwiedziły 
Izbę Pamięci Narodowej, gdzie zapoznały się z dziejami miej-
scowości i mieszkańców. Następnie uczniowie i nauczyciele 
obu szkół przyjechali do SP Wydrze. Tutaj zwiedzili Szkolną 
Izbę Regionalną i obejrzeli zgromadzone w niej eksponaty, po-
znali dawne narzędzia pracy i wiele przedmiotów, wchodzących 
w skład wyposażenia dawnego gospodarstwa wiejskiego. Z ko-
lei wszyscy wzięli udział w warsztatach rękodzieła tradycyjne-
go, które prowadziły mamy i babcie z naszej miejscowości oraz 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Wydrza. W ramach 
warsztatów dzieci wykonywały tradycyjne ozdoby z papieru, 
wikliny i drewna. Koło Gospodyń Wiejskich z Wydrza przygo-
towało dla dzieci degustację tradycyjnych ciast drożdżowych. 
Spotkanie uczniów z obu szkół i przygotowane zajęcia oraz 
warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i prze-
biegały w miłej atmosferze. Spotkanie było przykładem, w jaki 
sposób skutecznie integrować społeczność lokalną i wdrażać 
młodsze pokolenie do uczestniczenia w życiu wspólnoty lokal-
nej, a także pomnażać bogactwo kulturowe. Pozwoliło docenić 
osiągnięcia, tradycje i pracowitość mieszkańców, a tym samym 
wyrazić szacunek dla pracy dawnych i współczesnych pokoleń.  
Największym bogactwem i ozdobą krajobrazu naszej miejsco-
wości są lasy, otaczające wieś. Aby uczniowie mogli bliżej po-
znać piękno środowiska, wzięli udział w wycieczce, podczas 
której zwiedzili kompleks leśny wraz z znajdującym się tu Re-
zerwatem Leśnym „Wydrze” z buczyną karpacką i stanowi-
skiem modrzewia polskiego. Dzieci gościnnie w leśniczówce 
przyjął pan leśniczy Robert Wojdyło, który ciekawie opowiadał 
o swojej pracy i ochronie środowiska.  

Warsztaty „Warzenie jadła” na Osadzie Rakszawa 

Warsztaty artystyczne 

„C      ” 



 

BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 17                 NR 2 (24) / 2014 

Potem zaprosił wszystkich do zapoznania się z bogactwem 
środowiska naturalnego i poznaniem rezerwatu, przedstawił 
chronione gatunki roślin i zwierząt. Dzieci miały również moż-
liwość zapoznać się z dziejami, związanymi z II wojną świa-
tową i zwiedzić miejsce pamięci - pomnik ku czci partyzan-
tów, poległych w czasie obławy z rąk Niemców 5 czerwca 
1943r.  
W leśnym kompleksie w Julinie znajduje się zabytkowy Pała-
cyk Myśliwski- stał się on celem kolejnej wycieczki, połączo-
nej z aktywnym wypoczynkiem na przylegających do Pałacyku 
boiskach sportowych i placach zabaw. Rekreacja na świeżym 
powietrzu pozwoliła mile spędzić czas i jednocześnie poznać 
piękny obiekt zabytkowy.  
Dzięki projektowi dzieci wzięły udział w warsztatach, zor-
ganizowanych przez GOKiC w Rakszawie. Warsztaty 
„Warzenie jadła” na terenie Osady w Rakszawie cieszyły 
się dużym zainteresowaniem uczniów. Zajęcia warsztatowe 
prowadziła pani Elżbieta Wawrzaszek, opowiadając bardzo 
ciekawie o historii pożywienia oraz przedstawiając obiekty      
w Osadzie. Głównym punktem warsztatów był pokaz pieczenia 
chleba – dzieci mogły pod okiem zaproszonego eksperta ufor-
mować własnoręcznie chlebki z ciasta, a następnie obserwować 

proces wypiekania chleba sposobem tradycyjnym w piecu chlebo-
wym. Pachnący chlebek prosto z pieca, posmarowany masełkiem był 
pyszny. Aby umilić czas oczekiwania na gotowy chlebek-dzieci brały 
udział w zabawach i konkursach w Osadzie.  
Spotkanie całej społeczności miało miejsce podczas Pikniku Ro-
dzinnego. Oprócz mieszkańców naszej wsi licznie przybyli zapro-
szeni goście, wśród nich Wójt Gminy Rakszawa - pani Maria Ku-
la, która objęła imprezę Honorowym Patronatem. Swoją obecno-
ścią piknik ubogacili przedstawiciele władz sołeckich, członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej         
w Wydrzu, a także sponsorzy i przyjaciele naszej społeczności. Wspa-
niała, rodzinna atmosfera, liczne konkursy, zabawy na świeżym po-
wietrzu, prezentacje i pokazy artystyczne integrowały rodziców, dzieci 
i starsze pokolenie, pozwoliły zacieśnić kontakty i współpracę na róż-
nych płaszczyznach.   
Realizacja projektu „CO NAM ZOSTAŁO Z DAWNYCH LAT” 
zaowocowała bogatym uczestnictwem w życiu wspólnoty lokalnej   
i poznaniem jej bogactwa kulturowego, a także rozbudzeniem sza-
cunku dla osiągnięć, tradycji i pracy ludzi, zacieśniła więzi mię-
dzypokoleniowe.  

Opr. Grażyna Szeliga 

W leśniczówce z p. Robertem Wojdyło 

W ogrodzie zimowym w Łańcucie 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem spo-
łecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, syste-
mowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jed-
nym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 pod-
miotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesne-
go modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nau-
czycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Wśród tej gru-
py szkół znalazła się również Szkoła Podstawowa w Wy-
drzu. Sześcioosobowa grupa tzw. RUN – 2 Rodziców, 2 
Uczniów, 2 Nauczycieli od lutego 2014r.w ramach projektu 
bierze udział  w warsztatach przygotowujących do napisania     
i realizacji programu współpracy oraz angażuje i „wciąga” do 
współpracy innych członków naszej małej społeczności –         
z czym zresztą nie ma problemów, bo w Wydrzu od wielu lat 
Rodzice aktywnie działają i współpracują ze szkołą. W szkole 
wdrożone zostały elementy programu współpracy wypracowa-
ne na warsztatach. Konsultacje i debaty, które poprzedzały 
wspólne działania okazały się nie takie straszne jak to by się 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  
mogło wydawać po odbytych szkoleniach, a zaplanowane „Wspólne 
gotowanie i nie tylko…” potwierdziło, że wiele możemy zrobić ra-
zem, że należy podobne wspólne działania realizować i nadal 
„wciągać” we wspólną pracę jeszcze więcej osób. W jedno majowe 
popołudnie zrealizowaliśmy zadanie, które było konsultowane i przy-
gotowywane przez wiele dni, a co za tym idzie po prostu się udało,     
a świadczą o tym: wspólna praca RUN, prezentacja absolwentki na-
szej szkoły pt. „Nakrywamy do stołu”, podanie i degustacja przygoto-
wanych potraw, a zwłaszcza motywujące rozmowy i dyskusje przy 
stole na temat dalszych wspólnych działań. Uczestniczenie w projek-
cie jest równoznaczne z możliwością udziału w konkursie dobrych 
praktyk na najlepsze programy współpracy, z  której to możliwości 
oczywiście skorzystamy. Tworzymy program na dwa lata, będziemy 
go wdrażać od września 2014 roku, a nasze działania uwieńczy 
certyfikat wystawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Nie certyfikat jednak jest naszym głównym celem – najważniejsze jest 
to, że atmosfera wokół tworzonego programu jest odpowiednia, zaan-
gażowanie uczestników wzrasta, konsultacje, planowanie wspólnych 
działań przebiegają bez większych zawirowań, a my – Rodzice, Ucz-
niowie     i Nauczyciele utwierdzamy się od wielu lat w tym co z po-
zoru jest oczywiste, że wspólnie to znaczy łatwiej.  

Opr. Agata Grzesik 



 

Koło Gospodyń Wiejskich  w Węgliskach 
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...Nie ma na świecie piękniejszego uczucia niż 
to, które występuje chwilę po tym, jak zrobimy 

bezinteresownie coś dobrego… 
Z satysfakcją można stwierdzić, że działalność Samorządu Uczniow-
skiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Raksza-
wie jest owocna i zatacza coraz szersze kręgi. Uczniowie młodsi uczą 
się od swych starszych kolegów, korzystają z ich pomocy. SU włącza 
się w organizację licznych uroczystości szkolnych, takich jak: akade-
mia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, spotkanie opłatkowe, 
Dzień Samorządności, zakończenie roku szkolnego. Organizuje także 
uczniom konkursy, w tym trwający cały rok konkurs „Top Klasa”. 
SU włącza się również w szereg akcji charytatywnych. Od wielu lat 
współpracujemy i uczestniczymy w akcjach z UNICEF. W tym roku 
uczniowie wzięli udział w akcji  „Gwiazdka dla Afryki”, która była 
pomocą dla Sierra Leone, jednego z najbiedniejszych krajów świata. 
Po zapoznaniu się z sytuacja w tym kraju, przygotowały symboliczne 
prezenty – ozdobne pudełka. Podczas spotkania wystawione zostały 

wszystkie prezenty przygotowane przez uczniów, a zaproszeni 
goście mogli przekazać na cel pomocy Sierra Leone równowar-
tość wybranego przez siebie podarunku. Zebrane pieniądze 
wpłacone zostały na konto UNICEF. Podobnie jak w ubiegłym 
roku wsparliśmy akcję „Szlachetna Paczka”. Pomaganie to 
świetna sprawa, przepełniona chęcią dawania „Szlachetna Pacz-
ka” to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana 
od 2001 roku przez Stowarzyszenie „Wiosna”. W szkole zorga-
nizowaliśmy zbiórkę żywności, środki czystości, artykuły szkol-
ne. Wszystko to zostało  przekazane przez nas do I LO  w Łań-
cucie, gdzie mieścił się regionalny magazyn „Szlachetnej Pacz-
ki”. Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest inspiro-
wanie uczniów do coraz to nowych pomysłów, czuwanie nad 
właściwą realizacja zadań, służenie pomocną dłonią. I choć 
wbrew pozorom nie jest to takie łatwe i proste, to jednak bycie 
opiekunem Samorządu Uczniowskiego daje mi dużą satysfakcję 
oraz poczucie spełnienia jako nauczyciela i przede wszystkim 
wychowawcy.  

Małgorzata Kożuszek 
Plany sobie, a życie pisze scenariusz… 

Tak się złożyło, że wróciłam do naszego gimnazjum na parę miesię-
cy, co skłoniło mnie do dalszych refleksji. Chciałam się nimi podzie-
lić. Biorąc czynny udział w życiu szkoły zauważałam, że w ostatnich 
7 latach uczniowie mają coraz lepiej. Nie brakuje pomocy dydaktycz-
nych, jest sporo zajęć dodatkowych (wybranych w ankietach przez 
uczniów), organizowane są różne wycieczki krajowe i zagraniczne, 
przybywało tablic interaktywnych, itd., itd.. Jednak stwierdzenie „jest 
coraz lepiej” nie oddaje tego, co szkoła daje uczniom. Postaram się 
napisać o tym, czego nie spotyka się na co dzień w szkołach. Zacznę 
od stwarzania uczniom wielu możliwości rozwijania swoich uzdol-
nień, zainteresowań. W naszym gimnazjum działają koła: przedmio-
towe, dziennikarskie, teatralne, sportowe, chór, orkiestra szkolna. 
Organizowane są ciekawe zajęcia: „Interblok”, Tydzień Humani-
styczny, Tydzień Nauk Ścisłych, Europejski Dzień Języków Obcych, 
w ramach którego zorganizowano m. in. „Międzynarodowe Boże 
Narodzenie”. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkur-
sach. W ramach Tygodnia Humanistycznego m. in.  Konkurs Orto-
graficzny „Zdrowe dyktando- młodzież kontra dorośli”, Konkurs na 
plakat „Szlachetne zdrowie”. W ramach Tygodnia Nauk Ścisłych m. 
in. Konkurs na doświadczenia fizyczne, Konkurs logicznego myśle-
nia, pokazy doświadczeń chemicznych (wykonane przez naszych 
uczniów i absolwentów). Konkursy Kuratoryjne z różnych przedmio-
tów; Olimpiada o Wielkich Polakach, Konkurs Palm, Sarzyński Kon-
kurs Chemiczny, Ogólnopolski Konkurs „Szkoła przyszłości. Dziś      
i jutro”, Konkurs Powiatowy „Samorządy lokalne”,  Powiatowy Kon-
kurs Matematyczny: 1/ im. prof. Marszała w Łańcucie, 2/ „Procent” 

w Żołyni, Konkurs na prezentację multimedialną, Konkursy 
recytatorskie, plastyczne, zawody sportowe. Uczniowie redagu-
ją gazetkę szkolną, która w ogólnopolskim konkursie jest wielo-
krotnym laureatem. Organizowane są też: akademie patriotycz-
ne, m. in. z okazji 11 listopada „Kocham Cię Polsko”; akcje 
charytatywne; „Dzień chleba” dla uczniów i społeczności lokal-
nej – jest tu okazja na integrację pokoleń, różne wyjazdy, m. in. 
na Zjazd Szkół Prymasowskich w Komańczy, na pokazy do-
świadczeń fizycznych czy chemicznych w Politechnice Rze-
szowskiej, wyjazdy uczniów na basen w ramach lekcji. Tak na 
marginesie, można zapytać, czy inne gimnazja z okolicznych 
wiosek dowożą uczniów na basen do Łańcuta. Ponadto w co 
drugiej pracowni jest tablica interaktywna; są dwie pracownie 
komputerowe. Sale lekcyjne i korytarze zadbane, są ciekawe 
gazetki. Jest sporo ławek dla uczniów na korytarzu i na ze-
wnątrz budynku. W tym roku szkolnym rozdawane są Dyplomy 
pochwalne dla uczniów, tzw. „Gimraki”; a za 5 takich dyplo-
mów uczeń wybiera nagrodę rzeczową. W maju odbył się II 
Ćwierćmaraton im. Jana Pawła II”, VI Przegląd Teatrów Szkol-
nych. No i oczywiście zadbany jest zewnętrzny wizerunek szko-
ły. Wokół szkoły jest kostka brukowa, są wygodne ławki, jest 
zieleniak. To wszystko jest wynikiem pracy nauczycieli, a prze-
de wszystkim Pani Dyrektor Marty Radomskiej, która całe serce 
włożyła w życie tej szkoły. Należą się też podziękowania dla 
Gospodarza Gminy, dla Pani Wójt Marii Kula za jej troskę        
o Oświatę w Naszej Gminie. 
                                                                          Krystyna Jabłońska 

Nowy Zarząd KGW w Węgliskach 
Koło Gospodyń Wiejskich jest kobiecą organizacją działającą w naszym kraju 
od 150 lat. W 2016r. właśnie będzie obchodzony ten jubileusz. Okazją do napi-
sania tego krótkiego artykułu stały się wybory do Zarządu  KGW w Węgliskach. 
Miały one miejsce w dniu 16 marca 2014r. W obecności Janiny Kuźniar Prze-
wodniczącej Wojewódzkiej Rady Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie oraz 
członkiń  naszego koła został wybrany Zarząd. Przewodniczącą została Jolanta 
Maziarz, zastępcą Stanisława Małkiewicz, skarbnik Anna Całka, sekretarz 
Grażyna Urban oraz kronikarz Halina Jękot. Ustępującej  przewodniczącej  
Marii Baran podziękowała za pracę Janina Kuźniar nadając jej tytuł Honorowej 
Przewodniczącej Koła. W planie pracy na 2014r. priorytetem stało się uzupeł-
nienie kroniki koła oraz udział naszych pań w imprezach organizowanych na 
terenie powiatu łańcuckiego. W dniu 21 maja 2014r. nasze Panie z koła  uczest-
niczyły w Powiatowym Święcie Matki w Brzózie Stadnickiej. W czasie tej uro-
czystości zostały wręczone 21 kobietom aktywnym działaczkom kół z powiatu 
łańcuckiego odznaczenia Order Serca Matkom Wsi. Jedno z tych odznaczeń 
otrzymała  Pani Adela Całka z Węglisk za aktywną działalność społeczną.  

Grażyna Urban 



 

Na deskach rakszawskiej sceny 
W dniu 8 maja 2014r. szkolne zespoły teatralne z Gminy Raksza-
wa i okolic zaprezentowały się na deskach sceny Zespołu Szkół 
Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie podczas VII Przeglądu 
Teatrów Szkolnych im. Zenony Turskiej. Honorowy Patronat na 
imprezą objął Wójt Gminy Rakszawa. Przedsięwzięcie zostało 
współfinansowane w ramach Programu „Lokalne Inicjatywy” 
Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Locus”.   
 

W dniu 11 maja 2014r. odbyło się I  Rakszawskie Święto Teatru, pod-
sumowujące tegoroczny Przegląd Teatralny i skierowane do społecz-
ności Rakszawy. Podczas Święta przypomnieliśmy postać Pani Zenony 
Turskiej i obejrzeliśmy sentymentalne fragmenty przedstawień realizo-
wanych przez patronkę. Najpiękniejszą częścią tego spotkania z tea-
trem były prezentacje rakszawskich szkół podstawowych i gimnazjum 
swoich konkursowych przedstawień. Wszyscy mogli podziwiać talenty 
aktorskie naszych dzieci i w ten sposób złożyć hołd niezwykłej postaci 
p. Zenonie Turskiej. Cieszy fakt, że tradycje teatralne naszej miejsco-
wości są kultywowane. 
Opiekunom szkolnych kół teatralnych i młodym aktorom należą się 
szczególne gratulacje, gdyż nie bali się oni poddać ocenie profesjonal-
nego jury VII Przeglądu Teatrów Szkolnych, w skład którego weszli: 
pan Lech Walicki – aktor krakowskiego Teatru Groteska, pani Babara 
Wasilewska – Naróg - absolwentka studium Reżyserii Teatrów Dzieci 
i Młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 
pani Agnieszka Rzepka – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czy-
telnictwa w Rakszawie i ksiądz Krzysztof Zygar. 
Laureatem VII Przeglądu Teatrów Szkolnych w kategorii: gimna-
zjum zostało Publiczne Gimnazjum w Rakszawie.  Aktorzy pokazali 
spektakl pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”  w reżyserii Pani Mo-
niki Figieli. W roli głównej widzieliśmy Magdalenę Szostecką, której 
jury przyznało wyróżnienie za wyrazistość sceniczną i poczucie humo-
ru na scenie. 
Laureatem w kategorii szkół podstawowych VII Przeglądu Tea-
trów Szkolnych im. Zenony Turskiej w sztuce: „Dentystyczną 
przygodę pewnej Baby Jagi” została Szkoła Podstawowa w Wy-
drzu. Reżyserem  i opiekunem grupy jest pani Halina Decowska. 
Wyróżnienia otrzymały:  
-Zespół teatralny „Śmiechotki” ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej za 
czystość scenograficzną i działalność klimatem. Zespół zaprezentował 
się w sztuce pt. „Demeter i Kora” w reżyserii p. Katarzyny Cisek. 
- „Teatrzyk jak się patrzy” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie 
za ciekawą realizację tematu. Grupę tę prowadzi pani Małgorzata Ry-
bińska. Teatrzyk przedstawił nam sztukę pt. „Czerwony Kapturek szu-
ka księcia”. 
- Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Węgliskach za ekspresję, 
humor i odwagę sceniczną. Młodzi aktorzy zaprezentowali się nam     
w sztuce pt. „Babci bajanie”. Spektakl wyreżyserowały pani Małgorza-
ta Kuczma i pani Anna Babiarz. Indywidualne wyróżnienie za główną 
rolę otrzymał Bartosz Maziarz. 
Małe wyróżnienia otrzymały: 
- Grupa teatralna z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1     
w Rakszawie za spójność stylistyczną przedstawienia. Uczniowie 
przedstawili „Calineczkę” w reżyserii pani Jolanty Bolesławskiej. 
- Grupa „eSPe 3”  ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rakszawie. Grupa 
otrzymała wyróżnienie za dobór tekstu angażujący cały zespół za bajkę 
„Dwunastu braci” w reżyserii pani Teresy Rupy. 
- Zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej w Woli Małej za spektakl pt. 
„Gra w zadowolenie” w reżyserii pani Anny Nogi. 
Wszystkim artystom, tym małym i większym serdecznie gratuluje-
my! Dziękujemy sponsorom: GS w Żołyni, P iekarni Rysza rd Bab-
ka w Dąbrówkach i Piekarni Jan Kisała w Kraczkowej.  
 

Opr. Anna Przybyło nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 
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Publiczne Gmnazjum w Rakszawie-laureat 

Szkoła Podstawowa w Wydrzu-laureat 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie-wyróżnienie 

Szkoła Podstawowa w Węgliskach-wyróżnienie 



 

W dniu 17 lipca 2014r. na uroczystym ognisku w Osadzie Rak-
szawa odbyło się zakończenie roku artystycznego 2013/2014.  
Był to niezwykle pracowity sezon wyróżniający się pod wieloma 
względami od poprzednich lat. W Gminnym Ośrodku Kultury          
i Czytelnictwa w Rakszawie w związku z ogromnym zainteresowa-
niem we wrześniu 2013 r. przybyło dwa zespoły taneczne. Do 
„Flesza” i „Małego Flesza” dołączył „Mini Flesz” oraz Ognisko 
taneczne, na którym ćwiczyły dzieci w wieku 4-6 lat. Dodatkowo od 
kwietnia br. dzieci z zespołów: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Promyczek” 
i „Tokio” raz w tygodniu miały okazję uczestniczyć  w zajęciach     
z akrobatyki, na których instruktor Edyta Sokołowska z Rzeszowa 
ćwiczyła ich siłę, gibkość i rozciąganie by w przyszłości młodzi 
tancerze mogli wykonywać jeszcze bardziej wyczynowe  i skompli-
kowane figury taneczne na scenie. Zajęcia z akrobatyki były nowym 
doświadczeniem dla naszych tancerzy, które mamy nadzieję zaowo-
cowało nowymi umiejętnościami i lepszymi wynikami. Zajęcia mo-

gły odbyć się  dzięki dofinansowaniu z programu Lokalne Inicja-
tywy Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS”         
w Rakszawie. W tym miejscu dziękujemy również naszym part-
nerom Szkołom Podstawowym nr 1, nr 2 i nr 3 w Rakszawie za 
udostępnienie sali gimnastycznej.  
Dodatkowo miniony sezon obfitował w wiele nagród i wyróż-
nień na scenach w Polsce południowo-wschodniej. Każdy zespół 
prezentował godnie naszą miejscowość pokazując, że na podium 
stajemy z najlepszymi. Wyjątkowo dużo sukcesów w tym sezo-
nie odniósł zespół „Mały Flesz” z układem pt. „Na łące” zaj-
mując I i II miejsca w Rakszawie, Krośnie, Głogowie Mało-
polskim i Mielcu. Z najnowszym układem pt. „Skarby dębu - 
liść i żołądź” swoim debiutanckim występem w Przemyślu 
początkiem czerwca br. podbił serca publiczności i jury zdo-
bywając III miejsce. Ciężka praca jak widać się opłaca. Ale 
nie tylko „Mały Flesz” świętował swoje sukcesy. Zespół „Flesz” 
był nagrodzony II miejscem w Rakszawie i Jedliczu a  w Kro-
śnie wyróżnieniem. Z kolei „Promyczek” i „Tokio” w Głogo-
wie, Jedliczu i Rakszawie. Zaś zespół „Mini Flesz” zadebiuto-
wał w Krośnie i przywiózł wyróżnienie.  
Życzymy wszystkim zespołom dalszych sukcesów oraz siły do 
dalszej pracy oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę. 
Zespoły „Mini Flesz”, „Mały Flesz” i „Flesz” oraz Ognisko ta-
neczne prowadzi instruktor Dominika Mroczka. Zespoły 
„Promyczek” i „Tokio” instruktor  Barbara Leńczyk.  

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszych zespołów w 
przyszłym sezonie, który otworzymy we wrześniu 2014 roku.  

 

Dominika Mroczka - choreograf 
foto galeria z imprezy na okładce  Biuletynu 

Chór „Raxavia” powstał w drugiej połowie 2012 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Mimo że 
jest to młody zespół, bardzo szybko od daty powstania chórzyści 
podczas dorocznego Koncertu Kolęd dali swój pierwszy występ, 
który został przyjęty bardzo ciepło przez mieszkańców Rakszawy. 
Członkami chóru są głównie pasjonaci, którzy mimo że nie ukoń-
czyli szkół muzycznych, spełniają się w tej dziedzinie sztuki. Jednak 
nie każdy słuchacz wie, ile pracy kosztuje przygotowanie jednego 
takiego koncertu. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu i trwają 
półtorej godziny. Przygotowanie większej partii materiału nie jest 
możliwe przy tak krótkich zajęciach. Na szczęście dzięki wsparciu 

Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „LOCUS”, chórzyści 
mają możliwość rozwijania swojej pasji podczas zajęć dodatko-
wych. Chór „Raxavia” otrzymał od fundacji dofinansowanie, 
które zostało przeznaczone na zakup strojów dla członków chóru 
oraz w trwające od marca do lipca warsztaty z emisji głosu (w 5 
grupach) i konsultacje indywidualne. Warsztaty prowadzi Pan 
Maciej Szela – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w 
klasie śpiewu klasycznego, obecnie nauczyciel wokalu w Szkole 
Muzycznej Pro Musica a także współorganizator IV Rzeszow-
skiego Święta Wokalnego. Dzięki warsztatom z emisji głosu 
chórzyści uczą się w jaki sposób pracować głosem, jak wyrów-
nać barwę i dynamikę, poprawić dykcję, intonację i rezonans. 
Podczas konsultacji indywidualnych każdy chórzysta może po-
pracować z instruktorem nad aspektami, które potrzebują szcze-
gólnej uwagi lub sprawiają większe trudności. Warsztaty te nie 
są bezowocne. Poziom chóru zdecydowanie się podniósł, przy-
było także kilku nowych członków. Praca chórzystów została 
doceniona podczas VIII Podkarpackiego Przeglądu Pieśni Pasyj-
nej w Radymnie. Tam spośród 15 chórów „Raxavia” została na-
grodzona SREBRNYM PASMEM. Sukces w Radymnie pocią-
gnął za sobą kolejny - 17 maja br. chór można było usłyszeć       
w audycji „Co w diecezji gra” w radiu Fara (tych którzy nie mieli 
okazji posłuchać audycji na żywo, odsyłamy do archiwum na-
grań na stronie www.przemyska.pl w zakładce „radio fara”). 
Realizator audycji Pan Marcin Brudek spotkał się z chórzystami 
kilka dni wcześniej, by przeprowadzić rozmowy i nagrać kilka 
utworów w wykonaniu rakszawskiego chóru. Chórzyści podzieli-
li się swoimi opiniami na temat pracy w chórze, opowiedzieli     
w jaki sposób się w nim znaleźli i co sprawia im radość. Cieszy-
my się, że nasze działania wspomagają życie kulturalne Gminy,        
a także przyczyniają się do jej promocji w szerszym otoczeniu. 
Dziękujemy również Fundacji „LOCUS”, która udzieliła nam 
wsparcia dając tym samym szansę na indywidualny rozwój.  

Anna Pliś - dyrygent 
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Taneczna pasja 

Rozśpiewana Rakszawa 
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Szanowni mieszkańcy przypomi-
na się, że miesięczną opłatę za 
gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi wnosi właściciel nieruchomości za-
mieszkałej raz w miesiącu, w terminie do 15 dnia  
każdego miesiąca bez wezwania, rachunku, faktury 
(opłata wynika ze  złożonej wcześniej deklaracji). 
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość 
uiszczania opłaty za 2 lub więcej miesięcy. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  można 

Opłata śmieciowa 

Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rakszawa Dolna Gmina Raksza-
wa zakupiła urządzenie wielofunkcyjne marki CUP CADET służące 
do koszenia trawy, odśnieżania placów gminnych, chodników oraz 
transportu narzędzi. Wartość pojazdu 21 300 zł.  

Nowy parking przy Urzędzie 
Nowy parking przy Urzędzie Gminy 
w Rakszawie został oddany do użyt-
ku. Gmina na jego realizację pozy-
skała środki unijne w kwocie 25 tys.    
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 76 652,48 zł. 
Powstały nowe miejsca postojowe, 

plac manewrowy, urządzono teren przyległy, wykonano trawniki, 
nasadzono krzewy iglaste, zamontowano ławki i kosz.  

Kolejny plac zabaw w Rakszawie 
Przy boisku rekreacyjnym o sztucznej 
nawierzchni w Rakszawie (obok skle-
pu ABC) powstał ogólnodostępny plac 
zabaw. J ego wybudowanie było możli-
we dzięki pozyskaniu dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Gmina otrzymała na 

ten cel 25 tys. Obiekt zostanie otwarty z początkiem września br. 
i będzie dostępny dla dzieci od 3 do 13 lat, codziennie od godz. 8.00 
do zachodu słońca. Dzieci mają do dyspozycji: zestaw dwóch wież 
z daszkami i z mostkiem, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinacz-
kową, huśtawki - wahadłowe, typu "ważka" oraz sprężynowe, karu-
zelę, drabinkę sprawnościową, piaskownicę, Dodatkowo cały obiekt 
został ogrodzony, wyposażony w ławeczki, tablice informacyjne 
i kosze.  

uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Rakszawa lub 
przelewem na rachunek bankowy Gminy Rakszawa  
(BS ŻOŁYNIA 63 9175 0000 2001 0001 6476 0001).  
Nie terminowe wpłaty skutkować będą wystawieniem 
upomnienia (koszt 11,60 zł). Nie uregulowanie zaległo-
ści oraz kosztów upomnienia w terminie 7 dni od dorę-
czenia spowoduje skierowanie sprawy na drogę postepo-
wania egzekucyjnego, co może w znacznym stopniu 
zwiększy koszty jakie poniesie właściciel nieruchomo-
ści.  

Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, 
ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Utrzymanie porządku 
wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców.  
Nawiązując do Uchwały Nr XXV III/126/12 Rady Gminy z  dnia 28 
grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa” pragnę przypo-
mnieć, o obowiązkach które ciążą na właścicielach nieruchomości,  
a w szczególności:  
 uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób umoż-
liwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się po chodniku 

pieszych, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzielona 
część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 

 prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
 wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbiera-

nia odpadów komunalnych; 
 niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału roz-

biórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych na 
terenie nieruchomości poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy 
lub uprawnionemu podmiotowi.  

 

Zróbmy wszystko, aby Gmina lśniła czystością i porządkiem, 
by stała  się wzorem dla innych.  
 

Wójt Gminy Rakszawa 

Nowy pojazd do koszenia i odśnieżania 

Dbajmy o porządek w Naszej Gminie 



 

W dniu 20 marca 2014r. gościem Zespołu Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie był reprezentant Polski           
w snowboardzie, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich 
Maciej Jodko.  
Rzeszowski olimpijczyk to również wielokrotny medalista Mi-
strzostw Polski w downhillu  i  fourcrossie - konkurencjach ko-
larstwa zjazdowego. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali 
opowiadania o karierze sportowej oraz wrażeniach ze startów na 
Igrzyskach w Vancouver i Soczi. Z uwagą oglądali również na-
grania ukazujące starty w snowboard crossie oraz w konkuren-
cjach rowerowych - dyscyplinach z pewnością ekstremalnych, 
w których osiąga się duże prędkości i o kontuzję nietrudno. Ma-
ciej Jodko zaprezentował stroje olimpijskie, różne gadżety oraz 
deskę snowboardową i rower, na których startuje. Odpowiadając 
na liczne pytania uczniów ukazał kulisy Igrzysk ,,od środka”, 
przedstawił również ciekawe fotografie. Młodzież miała rów-
nież okazję do obejrzenia medali, zdobytych przez Niego na mi-
strzostwach Polski i w Pucharze Europy. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze, na koniec wielu uczniów pozowało z Ma-
ciejem Jodko do pamiątkowych zdjęć.  

Krystyna  Kozłowska   

godziny. Zakres materiału, który trzeba opanować jest o wiele 
większy niż w przypadku egzaminu maturalnego z jednego da-
nego przedmiotu. 

Opr. Stanisław Dec nauczyciel w Zespole Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie 

W dniu 25 kwietnia 2014 r., pożegnaliśmy naszych czwartoklasi-
stów. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor 
Iwony Barnat, która wraz z wychowawcą klasy, Panem Stanisławem 
Decem, wręczyła nagrody i dyplomy wyróżniającym się uczniom: za 
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, udział w konkursach i pracę 
na rzecz szkoły. Zgodnie z ceremoniałem szkolnym, absolwenci zło-
żyli ślubowanie na sztandar szkoły. W następnej części akademii, 
maturzyści przypomnieli niektóre wydarzenia z życia swojej klasy. 
Prezentacja zdjęć i zaśpiewana przez nich piosenka „Ostatni raz        
z moją klasą” wywołała wzruszenie u większości zebranych. Zgod-
nie z tradycją szkoły uczniowie klasy III żegnają swoich starszych 
kolegów. Również i tym razem, uczniowie klasy III GB przygotowa-
li program artystyczny. Trochę na poważnie i trochę na wesoło pod-
sumowali pobyt naszych absolwentów w murach szkoły. Wręczyli 
im również upominki – kielnie i wałki do ciasta – narzędzia niezbęd-
ne w przyszłej pracy zawodowej. Dla uczniów technikum zakończe-
nie edukacji w szkole średniej to o wiele większe wyzwanie niż dla 
licealistów. O ile dla tych ostatnich, egzamin maturalny zdawany      
w maju to ostatni kontakt ze szkołą, to dla uczniów technikum,  
ostatnim wyzwaniem, przed którym muszą stanąć, jest egzamin po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten składa się z 
dwóch części: teoretycznej i praktycznej; każda trwa zazwyczaj 4 

Pożegnanie absolwentów klasy IV 
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Wybierz Życie-Pierwszy Krok 

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych jest uczestnikiem ogól-
nopolskiego programu edukacyjnego, pt. „Wybierz Życie – 
Pierwszy Krok”.  
 

Program ten jest skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej po-
święcony profilaktyce raka szyjki macicy i zakażeń HPV, realizowa-
ny w partnerstwie m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną. W ramach 
projektu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli, ci z kolei wyposa-
żeni w zestaw profesjonalnie przygotowanych materiałów edukacyj-
nych przekazują wiedzę uczniom.  
 

W ramach realizacji projektu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”  
w dniu 28 maja 2014 roku w ZSTG odbyła się prelekcja dla 

uczniów i nauczycieli, w czasie której można się było dowie-
dzieć co to jest rak szyjki macicy, co jest przyczyną jego roz-
woju, jakie są objawy zakażenia wirusem HPV i na czym 
polega profilaktyka.  
 

Opr. Koordynator szkolnego projektu Wanda Płudowska 

 Olimpijczyk Maciej Jodko  
w ZSTG  



 

W dniu 24 maja 2014 roku Panie z Klubu Aktywnych działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie wzięły 
udział w wycieczce do Przemyśla, Krasiczyna i Bolestraszyc.  
 

Wycieczkę rozpoczęła Msza święta w Katedrze Przemyskiej. Drugim 
punktem programu wycieczki był Krasiczyn, gdzie zwiedziłyśmy Zamek, 
który wybudował kasztelan przemyski Stanisław Krasicki. Zamek w Kra-
siczynie – to zespół pałacowy na planie prostokąta, otoczony murem 
obronnym z czterema narożnymi basztami. Charakterystyczne dla zamku 
są cztery odmienne wieże narożne: Boska, Papieska, Królewska i Szla-
checka. Wieże te miały odzwierciadlać wieczny porządek oraz role ko-

ścioła, króla, papieża i szlachty. Na Zamku w Krasiczynie 
urodził się polski duchowny katolicki Kardynał Adam Ste-
fan Sapieha. Część Zamku udostępniona jest do zwiedza-
nia, w części znajduje się hotel i restauracja. Po zwiedzeniu 
Zamku i ogrodów wokół Zamku udałyśmy się do Bolestra-
szyc, gdzie zwiedzałyśmy Arboretum, które zostało założo-
ne przez Jerzego Pióreckiego w 1975 roku. Arboretum zaj-
muje powierzchnię 310,98 ha i jest jedyną placówką tego 
rodzaju w województwie podkarpackim o znaczeniu nie 
tylko przyrodniczym, ale kulturowym, dydaktycznym          
i naukowym. W Arboretum zgromadzono kilka tysięcy 
gatunków, odmian i form roślin w kolekcjach: dendrolo-
gicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, za-
grożonych i ginących we florze polskiej, roślin wrzosowa-
tych, szklarniowych, użytkowych oraz Narodową Kolekcję 
Irysów. W salach wystawowych Muzeum Przyrodniczego, 
w Galerii u Piotra, Galerii przez Dotyk oraz Muzeum na 
Powietrzu prezentowane są wystawy stałe i czasowe.  
 

Serdecznie zapraszamy chętne osoby na kolejne spotka-
nia Klubu Aktywnych po wakacyjnej przerwie, które 
odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki o godz. 
17:00 w Sali klubowej GOKiC w Rakszawie.  

 
K. Buszta – bibliotekarz GOKiC w Rakszawie  

Stan czystości wód Gminy Rakszawa Parametry klas wód powierzchniowych 
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Każdy uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum w Rakszawie zobo-
wiązany jest do zrobienia projektu edukacyjnego. Jednym z nich jest 
projekt z chemii, który polega na badaniu poziomu czystości wód     
w naszej okolicy.  
Badanie to jest przeprowadzone w szkolnej pracowni chemicznej metodą 
kolorymetryczną. Polega ona na dodaniu do wody odpowiednich odczyn-
ników chemicznych. Po określonym czasie woda zabarwia się odpowied-
nio w zależności od zanieczyszczeń na różne kolory. Porównując barwę 
wody ze skalą kolorymetryczną odczytuje się stopień zanieczyszczeń na 
odpowiednie jony. 
Grupa projektowa składzie: Haładyj Nikodem, Kochman Michał, Kowal 
Paweł, Stopyra Damian, Matuła Dominik, Stopyra Adrian pobrali próbki 

Klasa I II III IV V 

NH4 0,5 1 2 4 >4 

NO3 5 15 25 50 >50 

NO2 0,03 0,1 0,5 1,0 >1,0 

PO4 0,2 0,4 0,7 1,0 >1,0 

pH 6,5-8,5 6-8,5 6-9 5,5-9 <5,5, >9 

wody do badań z następujących zbiorników: Julin źródło, 
stawy za ośrodkiem zdrowia , Młynówka, stawy „Kaczki”, 
Potok źródło, stawy na Węgliskach, potok „Krzywy” Wy-
drze, stawy „Brzeźnik”, Podlas strumyk, stawy „Sklep Wy-
drze”, stawy „Doły Wydrze”. Z analizy wyników badań 
wynika, że wody powierzchniowe naszej gminy zaliczymy 
do I i II klasy czystości, tylko woda  ze stawów „Kaczki” do 
klasy III. W projekcie oceniono tylko poziom wybranych 
jonów. Zbadano je za pomocą dostępnej w szkole  Walizki 
Eko-Badacz.  
 

Opr. Teresa Mierzwa opiekun projektu-nauczyciel chemii  
w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie 

Uczestniczki wycieczki na Zamku w Krasiczynie fot. K. Buszta 

Drodzy Czytelnicy! 
Uprzejmie informujemy, że  wszystkie numery 

Biuletynu Urzędu Gminy w Rakszawie są dostępne 
do pobrania w wersji elektronicznej ze strony  

www.rakszawa.pl 

Klub Aktywnych zwiedza Polskę 



 

Jak co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich początkiem maja organizowany jest Tydzień Bibliotek. 
Hasłem wiodącym w tym roku jest: Czytanie łączy pokolenia.      
Z tej okazji w Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach odbyły się 
liczne przedsięwzięcia.  

 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
zaproszenie do głośnego czytania przyjęli Ksiądz Michał Ma-
zur z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rakszawie i Pani Bożena Więcław-Babiarz Sekre-
tarz Gminy Rakszawa.  
Spotkanie z księdzem Michałem Mazurem w dniu 7 maja poświę-
cone było Papieżowi Polakowi świętemu Janowi Pawłowi II. 
Ksiądz Michał Mazur przeczytał dzieciom z Przedszkola Nr 1      
w Rakszawie bajkę Anny Matusiak pt. „Karolek i stokrotki” oraz 
„Jak Lolek chciał zostać aktorem” – rozdział z książki Mariusza 
Wollnego „Jak Lolek został papieżem”. Kolejne spotkanie przed-
szkolaków odbyło się 14 maja 2014r. Przedszkolaki spotkały się z 
postaciami z bajek, w które wcieliły się stażystki: Edyta Cygan, 
Natalia Mach i Justyna Muriasz. Dzieci wysłuchały bajek 
„Czerwony kapturek” i „Kopciuszek”. Na zakończenie spotkania 
dzieci wzięły udział w zabawie do wiersza Juliana Tuwima 
„Rzepka”. W dniu 28 maja 2014 roku podczas kolejnego spotka-
nia przedszkolaki wysłuchały bajki Janiny Porazińskiej 
„Szewczyk Dratewka” oraz baśni „O zaklętym wężu”, które prze-
czytała Pani Bożena Więcław-Babiarz Sekretarz Gminy Raksza-
wa. 

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

W dniu 13 maja 2014r. przeprowadzona została lekcja biblio-
teczna pt. Poznajemy katalog alfabetyczny i katalog rzeczowy. 
Bibliotekarz przedstawił prezentację multimedialną na tablicy inte-
raktywnej w ramach ww. tematu. Uczniowie klasy V i VI zapozna-
li się  praktycznie z katalogiem alfabetycznym i rzeczowym oraz 
poznali ich różnicę. W dniu 19 maja 2014r. odbyło się spotkanie 
miłośników książek. Na spotkaniu tym gościliśmy: Panią 
Agnieszkę Rzepka dyrektora GOKiC w Rakszawie, byłe bibliote-
karki Panią Kazimierę Kozioł, Panią Franciszkę Wiech oraz najlep-
szych czytelników Biblioteki Publicznej w Węgliskach. Panie bi-
bliotekarki podzieliły się wiadomościami o początkach swej pracy 
oraz tworzeniem i działalnością  Biblioteki w Węgliskach. Na spo-
tkaniu tym odbyło się także  wręczenie nagród najlepszym czytel-
nikom w kategoriach: gimnazjum i szkoła średnia - I miejsce zajęła 
Sowa Patrycja, II miejsce -Wiater Paulina, III miejsce Jękot Patry-
cja oraz w grupie dorosłych I miejsce Baran Czesław, II miejsce 
Cisek Edward, III miejsce Jękot Halina. W czasie poczęstunku 
uczestnicy dzielili się refleksjami na temat przeczytanych książek. 
W dniu 20 maja 2014r. biblioteka zorganizowała spotkanie 
oddziału przedszkolnego oraz klas I – III z ks. Janem Krzywiń-
skim w ramach „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci wysłucha-
ły „Złote myśli Jana Pawła II o dzieciach” następnie uczniowie 
udzielali odpowiedzi na  pytania związane z  życiem  Św. Jana 
Pawła II.  Na zakończenie spotkania wszyscy zaśpiewali „Barkę”.  

 

Opr. Jan Urban bibliotekarz  
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Spotkanie z ks. Janem Krzywińskim w Szkole Podstawowej w Węgliskach 

Spotkanie z ks. Michałem Mazurem 

Biblioteka Publiczna przy GOKiC w Rakszawie zorganizowała po raz 
pierwszy Spotkania Miłośników Książek, na które zostali zaproszeni 
czytelnicy biblioteki.  
 

Pierwsze Spotkanie Miłośników Książek odbyło się w dniu 8 maja 2014 
roku. W spotkaniu uczestniczyli czytelnicy najmłodszej kategorii wieko-
wej – przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej. W czasie spotkania 
odbyło sie wspólne czytanie bajki przez dzieci i rodziców, następnie odby-
ła się projekcja bajki pt. „VIPO odkrywa świat”. Głównym punktem spo-
tkania było wręczenie nagród książkowych Najlepszym Czytelnikom 2013 
roku z Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Nagrodzeni zostali: Tomasz 
Pufelski, Jan Mierzwa, Paulina Sobuś, Oskar Radomski (Przedszkole), 
Izabela Kus, Katarzyna Mierzwa, Kacper Sroczyk, Sebastian Kraska, 
Remigiusz Babiarz, Aleksandra Pliś, Wiktoria Kraska, Sławomir Pa-

Najlepsi Czytelnicy 2013r. w kategorii gimnazjum 
i szkoły średniej  

Czytanie łączy pokolenia 

Cała Polska czyta dzieciom 

Spotkania Miłośników Książek 



 

do, Kinga Czech, Anna Dudek, Julia Sroczyk, Paweł Ożga, 
Karolina Kołcz (Szkoła Podstawowa). Drugie Spotkanie Miło-
śników Książek w kategorii wiekowej – gimnazjum i szkoła śred-
nia odbyło się w dniu 22 maja 2014r. W czasie spotkania odbyły 
się warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Teatru Przedmie-
ście z Rzeszowa Macieja Szukałę. Warsztaty prowadzone były    
w oparciu o tekst Andrzeja Waligórskiego. Na zakończenie spo-
tkania zostały wręczone nagrody Najlepszym Czytelnikom 2013 
roku z gimnazjum i szkoły średniej. Nagrodzeni zostali: Wioletta 
Giża, Natalia Antosz, Aneta Moskal, Katarzyna Kus, Mateusz 
Fortuna, Ewelina Figiela, Natalia Kraska. Kolejne Spotkanie 
Miłośników Książek – czytelnicy dorośli – odbyło się 5 czerwca 

Zakończył się projekt współpracy pod nazwą „Kino akty-
wizujące Działania Regionalne” Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Łańcucka współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

2014 roku. Gościem spotkania była Pani Małgorzata Hadław – 
poetka mieszkająca w Soninie. Pani Małgorzata  przedstawiła swo-
je dwa zbiorki poezji oraz przeczytała kilka swoich utworów.         
W czasie spotkania zostały wręczone nagrody dla Najlepszych 
Czytelników 2013 roku w kategorii wiekowej –dorośli. Nagrody 
otrzymali: Jolanta Grad, Teresa Rupa, Stanisława Wilczek, 
Władysława Cyburt, Elżbieta Górak, Małgorzata Skręt, Zofia 
Stopyra, Joanna Mach, Bronisława Szlachetka, Bogusława 
Gwizdak, Stefan Wawrzaszek.  

 

Opr. Agnieszka Rzepka Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury  
i Czytelnictwa w Rakszawie 
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Wyniki drużyn biorących udział w konkursie przedstawia się następująco: 

W związku z przypadającą w 2014 roku 200 rocznica urodzin 
Oskara Kolberga i ogłoszeniem przez Sejm roku 2014 Rokiem 
Oskara Kolberga Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w 
Rakszawie zaprosił do udziału w konkursie czytelniczym 
„Najpiękniejsze baśnie i legendy polskie” uczniów klas trzecich 
szkół podstawowych z terenu Gminy Rakszawa. Celem kon-
kursu było propagowanie czytelnictwa, zachęcanie uczniów do 
czytania baśni i legend, stosowanie zasad zdrowego współzawod-
nictwa poprzez zabawę, kształtowanie prawidłowego odbioru dzieł 
literackich, wykazywanie się własną wiedzą i umiejętnościami, 
dostrzeganie piękna ojczystego języka. W konkursie, który odbył 
się 30 maj 2014 roku w sali widowiskowej GOKiC wzięło udział 
18 osób ( sześć 3-osobowych drużyn) ze Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Węgliskach i w Wydrzu. 
Zadaniem każdej drużyny było rozwiązanie 4 zadań konkurso-
wych, które dotyczyły treści wybranych baśni ze zbioru „U złotego 
źródła” i wybranych legend ze zbioru „Klechdy domowe”. Każde 
zadanie było punktowane. Za prawidłowe odpowiedzi na wszystkie 
zadania można było zdobyć maksymalną liczbę punktów 104. 

Skład osobowy drużyny pkt. 

Gabriel Wawro, Konrad Stopyra, Maksymilian Guzy (SP Wydrze) 96 
Oliwia Cieślachowska, Weronika Maziarz, Kacper Noga (SP Węgliska) 92 
Julia Bujak, Martyna Sroczyk, Wiktor Uchman (SP Nr 1 w Rakszawie) 91 
Tomasz Wojak, Krzysztof Dołęga, Jakub Bolesławski (SP Nr 1 w Rakszawie) 91 
 Konrad Babiarz, Weronika Stopyra, Justyna Szląskiewicz (SP Nr 1 w Rakszawie) 89 
Wiktoria Kuraś, Natalia Pelc, Szymon Panek (SP Nr 1 w Rakszawie) 65 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzy-
mały nagrody książkowe  oraz dyplom dla Druży-
ny.  
Składam serdeczne podziękowania Nauczycie-
lom: Jolancie Bolesławskiej, Leokadii Pudło, 
Małgorzacie Panek, Krystynie Porębnej za 
przygotowanie dzieci do udziału w konkursie 
czytelniczym „Najpiękniejsze baśnie i legendy 
polskie”. 

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

W ramach projektu w okresie wakacyjnym na stadionie w Rakszawie 
odbyło się pięć ekranizacji filmów „pod gołym niebem”. Projekt miał 
na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszarów 
Lokalnych Grup Działania poprzez przygotowanie i realizację sean-
sów filmowych głównie w plenerze. Ideą projektu było przygotowanie 
takiej oferty, aby zainteresowała nie tylko samych mieszkańców ale 
przyciągnęła turystów i zaciekawiła osoby, które znajdą się na tym 
terenie tylko „przejazdem”. W ramach projektu wyświetlono filmy 
zróżnicowane tematycznie, według różnych gatunków  i z przeznacze-
niem dla różnych grup społecznych i wiekowych. Na stadionie wy-
świetlany był: Eragon, Anna Karenina, Prawdziwe męstwo, X-men: 
Ostatni Bastion, Kowboje i obcy. Każdą projekcję filmu poprzedzał 
krótki filmik związany z samym projektem współpracy, zasobach po-
szczególnych LGD, dobrych praktykach i ciekawostkach, które zachę-
cą widzów do bliższego zapoznania się z zakątkami poszczególnych 
LGD oraz możliwością atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w tych 
miejscach. Wspólnie spędzone popołudnie czy wieczór, pozytywnie 
wpłynął nie tylko na wewnętrzną integrację mieszkańców LGD, ale 
zainteresował osoby z poza LGD do odwiedzania ciekawych miejsc   
w poszczególnych lokalnych grupach działania.  

 

Opr. Maria Nycz UG Rakszawa 

Kino plenerowe w Rakszawie 

Kino plenerowe na stadionie w Rakszawie 

Najpiękniejsze baśnie i legendy polskie 



 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym realizowa-
nym w ramach projektu pn. „Promocja turystyki Gminy Rakszawa” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej.  

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Rakszawa.  
 

Przedmiotem konkursu jest zdjęcie wykonane w Gminie Rakszawa, które powinno przedstawiać: 

 obiekty atrakcyjne pod względem turystycznym,  
 zabytki, kapliczki, urokliwe miejsca,  
 obiekty sportowe i rekreacyjne, 
 obiekty użyteczności publicznej, sakralne, 
 punkty widokowe, obiekty cenne przyrodniczo, 
 ciekawe wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe; 
 

Do wygrania cenne nagrody:  

Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe w następujących kategoriach  
wiekowych o wartości: 

Kategoria wiekowa do lat 18 
 

za zajęcie I miejsca –do 500 zł brutto 
za zajęcie II miejsca- do 300 zł brutto 

   za zajęcie III miejsca- do 200 zł brutto 

Kategoria wiekowa powyżej lat 18 
 

za zajęcie I miejsca –do 500 zł brutto 
 za zajęcie II miejsca- do 300 zł brutto 

  za zajęcie III miejsca- do 200 zł brutto 

Regulamin konkursu: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rakszawie i na stronie internetowej 
www.rakszawa.pl w zakładce/Aktualności/ 

Termin nadsyłania zdjęć: 8 września 2014 roku. 



 

W dniu 15 kwietnia b.r. w GOKiC w Rakszawie rozstrzygnięto 
XII Gminny Konkurs Wielkanocny pt. „Palma i pisanka wielka-
nocna”. Komisja w składzie: Edyta Cygan – przewodnicząca, Nata-
lia Mach i Justyna Muriasz oceniła złożone na konkurs prace. Wer-
dykt jury był trudny. W konkursie udział wzięło 160 uczestników. 
Wszystkie prace były pomysłowe, różnorodne i starannie wykonane. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 
W miesiącu kwietniu odbył się także kiermasz wielkanocny, który 
trwał  od 3 do 16 kwietnia 2014 r w bibliotece GOKiC. Wszystkie 
przedmioty zostały wykonane przez Pracownię Rękodzieła Arty-
stycznego oraz dzieci z kółek plastycznych. Na kiermaszu można 
było nabyć unikatowe ręcznie robione artykuły świąteczne, pisanki  
z filcu, pisanki decoupage, kartki świąteczne wykonane w technice 
scrapbooking, ozdoby uszyte z filcu i gałganków, z masy solnej         

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Hali Sportowej ZSTG w Rakszawie 
odbyły się Rejonowe IMS w Mini Piłce Siatkowej Chłopców o mi-
strzostwo województwa podkarpackiego zgodnie z Wojewódzkim 
Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych. W zawodach wzięło 
udział 4 drużyny -mistrzowie powiatów: leżajskiego, łańcuckiego, 
rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. Zastosowano system „każdy        
z każdym”. 
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami indywidualnymi 
w zespołach: Jakub Bielak SP 11 Rzeszów, Patryk Giża SP 3 Le-
żajsk, Mateusz Motyl SP 1 Rakszawa, Maksym Rzepka SP Bogu-
chwała. 
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Kategoria: pisanka wielkanocna (od kl. 0 do kl. II) 
I miejsce Nadia Bardjan, lat 4, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie 
II miejsce Martyna Stopyra, kl. I, SP w Wydrzu 
III miejsce Natalia Wałczyk, kl. I, SP Nr 3 w Rakszawie 
III miejsce Maja Babiarz, lat 6, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie 
Wyróżnienie Martyna Dziak, lat 5, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie 
Wyróżnienie Kacper Całka, kl. II, SP w Węgliskach 
Wyróżnienie Błażej Babiarz, lat 4, Przedszkole Nr 1 w Rakszawie 
Wyróżnienie Emilia Szewczyk 
Kategoria: pisanka wielkanocna (od kl. III do kl. VI) 
I miejsce Justyna Szląskiewicz, kl. III a, ZSPiP Nr 1 w Raksza-

wie 
II miejsce Karolina Frączek, kl. III a, ZSPiP Nr 1 w Rakszawie 
III miejsce Rafał Polak, kl. IV, SP w Wydrzu 
Wyróżnienie Kamil Urban, kl. III, SP w Wydrzu 
Wyróżnienie Kamil Całka, kl. III, SP w Węgliskach 
Wyróżnienie Julia Sroczyk, kl. VI, SP Nr 2 w Rakszawie 
Kategoria: pisanka wielkanocna (powyżej 17 lat) 
I miejsce Jolanta Maziarz, Węgliska 
II miejsce Halina Jękot, Węgliska 
III miejsce Renata Piwińska, ŚDS w Rakszawie 
Kategoria: palma wielkanocna 
I miejsce klasa II c, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie 
II miejsce klasa III b, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie 
III miejsce klasa V, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 
Wyróżnienie klasa I c, Publiczne Gimnazjum w Rakszawie 
Wyróżnienie Rodzina Musurów z Rakszawy 

WYNIKI KONKURSÓW 

i wiele innych niemniej ciekawych ozdób świątecznych, służą-
cych do dekoracji domu lub koszyka wielkanocnego.  

Opr. B. Skoczylas 

W skład reprezentacji SP 1 w Rakszawie 
weszli następujący uczniowie: Mateusz 
Motyl, Cezary Ryzner, Dawid Gwizdak, 

Artur Pudło, Kacper Dudek, Szymon Frączek, Szymon Panek, 
Wiktor Wyczarski, Jakub Dudek i Barek Pliś.  
Podczas uroczystego otwarcia zawodów w części artystycznej 
wystąpiła grupa taneczna „Flesz” działająca przy Gminnym 
Ośriodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie, a dziewczynki    
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP zapewniły wszech-
stronną pomoc organizacyjną w turnieju. Mecze sędziowali pa-
nowie: Eugeniusz Boho i Włodzimierz Maciuła. Cała impreza 
sportowa  przebiegła w miłej sportowej atmosferze.  
 

Ze sportowym pozdrowieniem Jan Jabłoński  
Powiatowy Organizator Sportu 

Tabela  końcowa IMS Mini 
Piłka Siatkowa Chłopców 

SP 11 Rzeszów  
(awans) 

 
1 : 2  

  
6 pkt. 

SP 3 Leżajsk  
(awans) 

 
1 : 2   

  
5 pkt. 

SP 1 Rakszawa 
 

2 : 1   
  

4 pkt. 

SP Boguchwała 
 

0 : 2   
  

3 pkt. 

WYNIKI  
ROZGRYWEK 

SP  Boguchwała 
SP 11 Rzeszów 

1 : 2  
  

SP 1 Rakszawa 
SP 3 Leżajsk 

1 : 2   
  

SP 11 Rzeszów 
SP 3 Leżajsk 

2 : 1   
  

SP Boguchwała 
SP 1 Rakszawa 

0 : 2   
  

SP 1 Rakszawa 
SP 1 Rakszawa 

1 : 2   
  

SP 3 Leżajsk SP 1 
Rakszawa 

2 : 1 

Gminny konkurs rozstrzygnięty 

SP 1 w Rakszawie w triumfuje w mini siatkówce 



 

W dniach 20-24 maja 2014r  w kompleksie sportowo rekreacyjnym La-
landia Center w Rodby – Dania odbyły się Mistrzostwa Świata Junio-
rów do lat 18, 23 i Seniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.  
W mistrzostwach uczestniczyło 32 reprezentacje narodowe. Warto przypo-
mnieć, że w Mistrzostwach Polski - Eliminacjach do Mistrzostw Świata, 
które w tym roku rozegrane zostały w marcu w Tarnobrzegu, zawodnicy      
z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,ZIELONI” Łańcut wywal-
czyli drużynowe Mistrzostwo Polski w grupie wiekowej juniorów. Tym sa-
mym udowodnili, że w Polsce nie mają sobie równych. Powołania do Repre-
zentacji Narodowej otrzymało, aż jedenastu zawodników klubu. Ostatecznie 
Zarząd Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego nomi-
nował na wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Danii pięciu zawodników.  

W rywalizacji pań nasz kraj reprezentowały raksza-
wianki, siostry Marta i Monika Sroczyk. Wyjazd na 
mistrzostwa poprzedzony był ciężką pracę na treningach, 
które prowadzili trenerzy Adam i Grzegorz Bielecki. No-
wy rekord Polski w kategorii wagowej juniorek do lat 
23 w wadze do 52kg wynikiem 95kg ustanowiła Mar-
ta Sroczyk, mimo to w klasyfikacji końcowej uplaso-
wała się na V miejscu. Piąte lokaty wywalczyli rów-
nież: startująca w grupie wiekowej juniorek do lat 23 
w wadze do 57kg Monika Sroczyk wynikiem 100kg      
i Wojciech Puchalik startujący w grupie wiekowej junio-
rów do lat 18 w wadze do 74kg wynikiem 150kg. Zdoby-
te punkty przyczyniły się znacząco do zdobycia drugiego 
miejsca w klasyfikacji drużynowej  Reprezentacji Polski 
w grupie wiekowej subjuniorów. Wszyscy w/w to mło-
dzi i perspektywiczni zawodnicy, którzy jeszcze przez 
wiele lat mogą być chlubą naszej małej ojczyzny i kraju. 
W imieniu zawodników i Zarządu klubu za okazaną po-
moc, zrozumienie i wsparcie finansowe (sponsoring) wy-
jazdu na Mistrzostwa Świata serdecznie dziękuję: Staro-
ście Powiatu Łańcuckiego Adamowi Krzysztoniowi, 
Burmistrzowi Miasta Łańcuta Stanisławowi Gwizdako-
wi, Pani Wójt Gminy Rakszawa Marii Kula, Wójtom 
Gmin Białobrzegi Franciszkowi Masłoń i Leżajsk 
Krzysztofowi Sobejko oraz Pani Magdalenie Kwiecień    
i Bartoszowi Bardian z  Łańcuta. Szczególnie serdeczne 
podziękowanie kieruję do  Pana Tomasza Polesińskiego 
właściciela firmy ,,DUŃCZYK”.   
 

Opr. Adam Bielecki trener zawodniczek 

Na zdjęciu od lewej: Adam Bielecki trener, Monika Sroczyk, Maria Kula Wójt Gminy 
Rakszawa, Marta Sroczyk 

W dniu 19 maja 2014 r. na obiektach sportowych Gimnazjum, ZSTG     
i Osadzie Rakszawa odbyły się Gminne IMS w Lekkiej Atletyce Dziew-
cząt i Chłopców zgodnie Kalendarzem Szkolnych Imprez Sportowych.          
 

W zawodach wzięło udział 8 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe     
z naszej gminy. Uczennice z klas V i VI rywalizowały w 4-boju LA w kon-
kurencjach: bieg krótki na 60 m, skok w dal, rzut piłeczkę palantową     
i bieg długi na 600 m. Każdy wynik przeliczany był odpowiednio na punkty 
wg ogólnopolskich tabel lekkoatletycznych. Suma uzyskanych najwyższych 
punktów przez 5 uczennic dawała wynik drużynowy.  
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Kolejność zajętych miejsc: 
I  miejsce  SP 1 Rakszawa  
II miejsce SP 2 Rakszawa 
Najlepiej punktujące zawodniczki w 4 -boju LA: 
Misztal Aleksandra SP 1 Rakszawa 
Wilczek  Paulina SP 1 Rakszawa 
Buszta Klaudia SP 2 Rakszawa 
Augustyn  Kinga SP 1 Rakszawa 
Sroczyk Andżelika SP 2 Rakszawa 

Uczennice i uczniowie z klas III i IV rywalizowali w 3
-boju LA w konkurencjach: bieg na 60 m, rzut piłecz-
ką palantową i skok w dal. Wyniki też przeliczane były 
na punkty, ma suma 4 najlepszych rezultatów stanowiła 
o zajętym miejscu. Kolejność końcowa zawodów: 

Dziewczęta: Chłopcy: 

I miejsce SP 1 Rakszawa I miejsce SP 1 Rakszawa 

II miejsce SP  Węgliska II miejsce SP 2 Rakszawa 

III miejsce SP 2 Rakszawa III miejsce SP Węgliska 

Najlepiej punktujące zawodnicz-
ki w 3 -boju LA:  

Najlepiej punktujący zawodnicy  
w 3 -boju LA:  

Sroczyk  Paulina SP 1 Rakszawa SP 1 Rakszawa Sroczyk Michał 

Jurek Agata SP 1 Rakszawa SP 2 Rakszawa Figiela Dominik 
Maczuga Marty-
na SP 2 Rakszawa SP 1 Rakszawa Mazanek Seweryn 

Grząśko Izabela SP 1 Rakszawa SP 1 Rakszawa Kuca  Adrian 

Całka Barbara SP Węgliska SP 2 Rakszawa Gwizdak Radosław 

Sztangistka Marta Sroczyk ustanowiła nowy 
rekord Polski na Mistrzostwach Świata 

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP  
w Lekkiej Atletyce   



 

Najlepszym wręczono także dyplomy indywidualne, które wrę-
czali organizatorzy sportu: Jan Jabłoński, Włodzimierz Maciuła          
i nauczyciele wychowania fizycznego: Robert Babiarz i Tomasz 
Naróg. Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa 
„Energokom” p. Bogdana Werfel za dostarczenie samochodu-
wywrotki dobrej jakości piasku na skocznię w dal umiejsco-
wioną na obrzeżach boiska gimnazjalnego, którą wykonali 
organizatorzy sportu Jan Jabłoński i Włodzimierz Maciuła. 

Dziękujemy także p. Agnieszce Rzepka za udostępnienie w Osa-
dzie Rakszawa ławeczek, stolików i pomieszczeń na przebieranie 
się młodzieży i przebywanie podczas zawodów. W czasie wolnym, 
gdy sędziowie podliczali punkty, młodzież popisywała się swoją 
sprawnością wykonując różne ewolucje, gwiazdy, stanie na rę-
kach..., a dobra zabawa była wzajemna.  

Opracował: Jan Jabłoński  

Na obiektach Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Białobrze-
gach odbyły się Powiatowe IMS w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i 
Chłopców. W tych sportowych zmaganiach mogły brać udział 
po 2 najlepsze SP z każdej gminy powiatu, a naszą młodzież re-
prezentowały dziewczęta i chłopcy z SP 1 Rakszawa. W dniu 20 
maja 2014 roku młodzież z klas V i VI rywalizowała w 4-boju 
LA w konkurencjach: bieg krótki na 60 m, skok w da l, rzut  
piłeczkę palantową i bieg długi na 600 m. Wystartowało 8 drużyn 
dziewcząt i 10 drużyn chłopców czyli 108 zawodniczek i zawod-
ników.  Kolejność zajętych czołowych miejsc była następująca: 

SP 1 Rakszawa na podium 

Dziewczęta w 4-boju LA  
I miejsce  SP 2 Łańcut 1193 pkt. 

II miejsce  SP 3 Łańcut 997 pkt. 

III miejsce  SP 1 Żołynia 940 pkt. 

Chłopcy w 4-boju LA  
I miejsce SP 1 Żołynia 973 pkt. 

II miejsce SP Husów 919 pkt. 

III miejsce SP 1 Rakszawa 883 pkt. 
Dziewczęta w 3-boju LA  

I miejsce  SP 1 Żołynia 475 pkt. 

II miejsce  SP 1 Rakszawa 466 pkt. 

III miejsce  SP 2 Łańcut 401 pkt. 

IV miejsce  SP Kosina 358 pkt. 

IX miejsce  SP Węgliska 274 pkt. 

Chłopcy w 3-boju LA  

I miejsce SP Dąbrówki 392 pkt. 

II miejsce SP 1 Żołynia 384 pkt. 

III miejsce SP Albigowa 367 pkt. 

IV miejsce SP 1 Rakszawa 351 pkt. 

IX miejsce SP 2 Rakszawa 241 pkt. 

Najlepsze zawodniczki w 3 boju LA w powiecie łańcuckim 
Pac Amelia    
   

SP 1 Żołynia 151 pkt. 

Sroczyk  Paulina
   

SP 1 Rakszawa 139 pkt. 

Jurek Agata  SP 1 Rakszawa 
  

126 pkt. 

Najlepsi zawodnicy w 3boju LA w powiecie łańcuckim 
Fus Bartosz      
   

SP 1 Żołynia 143 pkt. 

Dziedzic Kacper  
  

SP Dąbrówki 133 pkt. 

Sroczyk Michał SP 1 Rakszawa 
  

125 pkt 
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W składzie reprezentacji SP 1 w Rakszawie byli: Motyl Mateusz, 
Ryzner Cezary, Panek Szymon, Baran Radosław, Wyczarski Wik-
tor i Gwizdak Dawid, opiekun uczniów p. Robert Babiarz.  
W dniu 22 maja 2014 roku uczennice i uczniowie z klas III i IV 
naszego powiatu rywalizowali w 3-boju LA w konkurencjach: 
bieg na 60 m, rzut piłeczką palantową i skok w dal. Udział wzięło 
9 drużyn dziewcząt i 10 drużyn chłopców czyli ok. 100 młodych 
sportowców. Gminę Rakszawa reprezentowała SP 1 Rakszawa     
w kategorii dziewcząt i chłopców, dziewczynki z SP Węgliska       
i chłopcy z SP 2 w Rakszawie. Wicemistrzynie powiatu łańcuckie-
go w 3-boju LA to uczennice SP 1 Rakszawa z klas IV: Sroczyk 
Paulina, Baran Wiktoria, Grząśko Izabela, Jurek Agata i Woj-
tas Izabela., opiekunem p. Robert Babiarz. Ta drużyna repre-
zentować będzie powiat łańcucki w Finale Wojewódzkim IMS SP 
w 3-boju LA w Mielcu. Gratulujemy najlepszym młodym spor-
towcom z SP 1 Rakszawa uzyskanych wyników i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych.  

Opracował: Jan Jabłoński  



 

W dniu 29 maja 2014 roku miał miejsce Finał Powiatu 
IMS Szkół Podstawowych w Konkursie „Baw się z nami” 
w hali sportowej ZSTG w Rakszawie z udziałem 5 naj-
lepszych drużyn powiatu łańcuckiego.  
 „Baw się z nami” to nazwa konkursu zabaw spraw-
nościowych dla uczniów klas I - III szkół podstawowych 
organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.  
W skład drużyny wchodziło 5 dziewczynek i 5 chłopców. 
Konkurs obejmuje 7 zabaw a mianowicie: sztafeta, dodawa-
nie skoków, zmiana piłek, bieg w workach, rzuty do żywego 
kosza, bieg z szarfami, strzały na bramkę. Każda drużyna 
liczy 8 zawodników (4 dziewczynki i 4 chłopców).  
Suma punktów uzyskana przez drużynę ze wszystkich kon-
kurencji decyduje o końcowej kolejności w konkursie.  
Zawody stały na wysokim poziomie, rywalizacja była do 
ostatniej konkurencji, wynik był do końca sprawą otwartą,   
a emocji naprawdę nie brakowało.  
 

Wyniki końcowe Powiatowego Konkursu  
„Baw się z nami” przedstawia tabela: 

Mistrz powiatu łańcuckiego -SP Wydrze: Stopyra Margarita, 
Stopyra Karolina, Stopyra Martyna, Panek Natalia, Klaudia 
Sowa, Wawrzaszek Wiktoria, Stopyra Konrad, Stopyra Ama-
deusz, Urban Kami, Guzy Maksymilian i  Frączek Paweł.  
Wicemistrz powiatu łańcuckiego -SP 1 Rakszawa: Sroczyk 
Martyna, Bujak Julia, Frączek Karolina, Maj Andżelika, 
Pelc Natalia, Noworol Patryk, Uchman Wiktor, Buszta Mar-
cin, Bolesławski Jakub i Leja Hubert.  
 Zespoły za I, II i III miejsce otrzymały puchary,     
a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy. Najmłodszą 
uczestniczką Konkursu „Baw się z nami” była Stopyra 
Karolina z klasy I SP w Wydrzu, która otrzyma ła także 
pamiątkowy dyplom. Te zawody naszych milusińskich stały 
na niezłym poziomie, emocji nie brakowało, bo wynik koń-
cowy był sprawa otwartą do ostatniej konkurencji, a przesą-
dziły ostatecznie „rzuty karne”. Pomimo deszczowej pogody 
cała impreza  przebiegła w ciepłej, sportowej i miłej atmos-
ferze 
 Reprezentacja z Wydrza awansowała do zawo-
dów rejonowych, które odbyły się w dniu 10 czerwca 
2014 roku w Grodzisku Dolnym. Prawo startu w elimina-
cjach rejonowych wywalczyli zawodnicy powiatu rzeszow-
skiego grodzkiego, rzeszowskiego ziemskiego, leżajskiego    
i łańcuckiego. Finał został rozegrany na ,,Orliku” ZS w Gro-
dzisku Dolnym. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wy-
drza zajęli wysokie III miejsce.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  
 

Opracował: Jan Jabłoński 

BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 30                 NR 2 (24) / 2014 

Szkoła punktacja Opiekun drużyny 

SP Wydrze  29,0   pkt. Zbigniew Ożóg 

SP 1 Rakszawa  28,0   pkt. Robert Babiarz 

SP 2 Białobrzegi  22,0   pkt. Katarzyna Leś 

SP  Brzóza Stadnicka  14,0   pkt. Monika Stopyra 

SP 1 Żołynia  12,0   pkt. Beata Walawender 

SP Wydrze i SP 1 Rakszawa najlepsze w powiecie  



 

  W dniu 2 czerwca 2014 roku z okazji Dnia Dziecka 
odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Chłopców SP      
o Puchar Sołtysa Rakszawy na boisku o sztucznej nawierzch-
ni, które znajduje się w pobliżu sklepu ABC w Rakszawie. Udział 
wzięło 5 drużyn chłopców ze SP  Gminy Rakszawa, w sumie ok. 
60 uczniów. Pomysłodawcą i głównym sponsorem tej prestiżo-
wej imprezy sportowej był sołtys Rakszawy p. Mieczysław Pi-
wiński.  Obecni byli także: przewodnicząca Rady Gminy Ra-
kszawa  p. Marzena Janas -Piwińska, prezes TKF w Rakszawie 
-p. Eugeniusz Boho, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP druh Tadeusz Świątoniowski z ekipą zabezpieczającą 
rakszawskich strażaków z OSP, nauczyciele, opiekunowie dru-
żyn      i  rodzice. Te „historyczne” zawody przeprowadzili orga-
nizatorzy sportu: Jan Jabłoński i Włodzimierz Maciuła. Turniej 
rozegrano systemem „każdy z każdy”, mecze 2 x 7 minut, nie-
które dostarczyły niebywałych emocji i do końca trzymały w 
napięciu. Spotkania sędziowali: Młodzimierz Maciuła, Euge-
niusz Boho z pomocą wszystkich opiekunów drużyn. 
 

Wyniki końcowe Gminnego Turnieju IMS   
chłopców w piłce nożnej:   

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy,  a najlep-
sza drużyna z SP 3 Rakszawa puchar ufundowany przez sołtysa. 
Skład zgłoszonej drużyny SP 3 z Rakszawy: Poterek Mateusz, 
Kaduk Łukasz, Cieleń Arkadiusz, Ożóg Karol, Żelazny Mateusz, 
Rejman Patryk, Turosz Seweryn, Sroczyk Jakub, Piwiński Miłosz, 
Wasiuta Michał - mistrzowie gminni w mini piłce nożnej. 
 Pogoda w tym dniu była nie najlepsza ze względu na 
przelotne opady deszczu, ale organizatorzy sprawili bardzo miłą 
niespodziankę dla wszystkich uczestników zawodów.  Po zakoń-
czeniu części sportowej wszyscy zawodnicy otrzymali kiełbaskę 
na gorąco z grila, słodycze i napoje, więc było mokro, trochę zim-
no, ale kalorycznie, słodko i miło. W imieniu zadowolonych mło-
dych piłkarzy z naszych SP, dziękujemy sponsorom: Sołtysowi 
Mieczysławowi Piwińskiemu za puchar, dyplomy i przygotowa-
nie grila, p. Janowi Lorencowi z ABC z kiełbaski i pieczywo, p. 
Marzenie Janas-Piwińskiej za słodycze, p. Prezesowi OSP Tadeu-
szowi Świątoniowskiemu za napoje i pomoc organizacyjną. Na 
zakończenie postanowiono, aby ta impreza weszła na stałe do 
kalendarza gminnych szkolnych zawodów.   
 

Ze  sportowym  pozdrowieniem  
 Jan Jabłoński -Organizator Sportu 

Gminny Turniej Mini  
Piłki Nożnej Chłopców  

SP 3 Rakszawa 
awans do  
Finału Powiatu 

10 pkt 6 : 1 op. Wiesław Wawrzaszek 

SP 1 Rakszawa 8 pkt. 6 : 2 op. Robert Babiarz 

SP 2 Rakszawa 7 pkt. 7 : 2 op. Tomasz Naróg 

SP Węgliska 3 pkt. 3 : 9 op. Tomasz Naróg, 
Ewelina Cisek 

SP Wydrze 0 pkt. 2 : 11 op. Zbigniew Ożóg 

Wyróżnieni zawodnicy: 

Sroczyk Michał SP 1 Rakszawa król strzelców (8 bramek) 

Poterek Mateusz SP 3 Rakszawa najlepszy bramkarz 

Sroczyk Adrian SP 2 Rakszawa najlepszy zawodnik 

BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 31                 NR 2 (24) / 2014 



 

VIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych OSP zorganizowano w dniu  22 czerwca 
2014 r. na Stadionie Sportowym w Bratkowicach koło Rzeszowa z 
udziałem 34 najlepszych MDP z prawie wszystkich powiatów na-
szego województwa w tym 17 drużyn dziewcząt i 17 drużyn chłop-
ców.  
Każda startująca drużyna wykonywała tzw. rozwinięcie bojowe i bieg 
sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami strażackimi. Ważny był 
także średni wiek startujących zawodników, czas wykonania ćwiczenia 
i popełniane błędy, których powinno być jak najmniej. Te zawody sta-
ły na bardzo wysokim poziomie, o zajętych miejscach decydowały 
nawet ułamki sekund, zmienna pogoda, bo i lało i świeciło słońce,       
a także porywy wiatru i po prostu szczęście!! Klasyfikacja końcowa  
dziewcząt  przedstawia się następująco:  

7 miejsce do 17 miejsca (tabela wyników na  www.kwpsprzeszów.pl) 
 

W klasyfikacji końcowej odmłodzona (średni wiek to 13 lat) reprezen-
tacja dziewcząt MDP OSP z Rakszawy wypadła bardzo dobrze 
zajmując IV miejsce, tuż za podium i ponownie udowodniły, że nale-
żą do ścisłej czołówki województwa podkarpackiego.   
Skład  reprezentacji był następujący: Paulina Sroczyk, Wiktoria Baran 
z kl. IV  SP 1 Rakszawa, Izabela Przybyło, Kinga Augustyn, Aleksan-
dra Misztal, Paulina Wilczek z kl. VI  SP 1 Rakszawa, Monika Śliż, 
Monika Chmiel z kl. I PG, Klaudia Cisek z kl. III PG i Aleksandra 
Sroczyk z kl. II PG –rezerwowa. 

 7 miejsce do 17 miejsca (tabela wyników na www.kwpsprzeszów.pl)  
  
W klasyfikacji końcowej chłopcy z MDP OSP w Rakszawie także 
zajęli IV miejsce i jest to także bardzo dobry wynik, gdyż liczbę 
punktów ok. 1060 uzyskują w Polsce tylko najlepsze zespoły.  
Skład reprezentacji młodych strażaków rakszawskich  był następujący: 
Szymon  Panek z kl. V  SP 1 Rakszawa, Mateusz  Motyl z kl. VI SP 1 
Rakszawa, Cezary Ryzner z kl. VI SP 1 –rezerwowy, Konrad  Kuca, 
Kamil  Babiarz, Krystian Cisek, Tomasz  Kukla, Arkadiusz Zakielarz, 
Bartosz Sroczyk, Kamil  Sroczyk z kl. II PG w Rakszawie   
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Młodzi  strażacy z  MDP OSP   
Rakszawa wśród  najlepszych  

I miejsce MDP OSP Racławówka  Rzeszów 1041,85 pkt. 

II miejsce MDP OSP Medynia Gł.  Łańcut  1036,42 pkt.
  

III miejsce MDP OSP Bajdy   Krosno  1034,54 pkt 
  

IV miejsce  MDP OSP Rakszawa Łańcut 1034,13 pkt 
  

V miejsce MDP OSP Krzeszów Nisko 
  

1033,65 pkt 
  

VI miejsce MDP OSP Brzyska   Jasło 
  

1032,97 pkt 
  

Klasyfikacja końcowa chłopców przedstawia się następująco: 

I miejsce MDP OSP Racławówka Rzeszów 1065,75 pkt. 

II miejsce MDP OSP Medynia Gł. Łańcut 1064,74 pkt. 

III miejsce MDP OSP Jabłonica Brzozów 1062,16 pkt. 

IV miejsce MDP OSP Rakszawa Łańcut 1059,95 pkt. 

V miejsce MDP OSP Brzyska Jasło 1054,84 pkt. 

VI miejsce MDP OSP Iskrzynia Krosno 1049,84 pkt. 



 

Nagrody dla najlepszych MDP wręczali m in. wiceprezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Warszawie druh Janusz Konieczny, europoseł 
Stanisław Ożóg, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszo-
wie gen. Bogdan Kuliga, dyrektor Biura ZOW ZOSP w Rzeszowie 
druh Mieczysław Kot.   
Rakszawska młodzież otrzymała dyplomy i puchary za zajęcie IV 
miejsca w województwie oraz nagrody rzeczowe w postaci komple-
tu koszulek strażackich, torby turystyczne, czapki, smycze na klu-
cze i długopisy.      
Przygotowania do tych zawodów były możliwie dzięki wykonaniu 
przeszkód: drabiny na sztafetę, kładki i ściany na bojówkę z drewna 
akacjowego. Młodzież i opiekunowie z MDP serdecznie dziękuje stra-
żakom OSP z Rakszawy p. Tadeuszowi Babiarz i p. Janowi Łoś, za 
materiał i darmowe wykonanie tych przyrządów. Opiekunem Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych tradycyjnie był Jan Jabłoński- emeryto-
wany nauczyciel ZSTG, pasjonat sportu, który społecznie od 27 lat 
przygotowuje Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłop-
ców OSP w Rakszawie do widowiskowych zawodów sportowo-
pożarniczych. Trzeba ćwiczyć 2 lata, a wtedy zawody trwają 50 se-
kund- powiedział Jan Jabłoński. Kierownikiem organizacyjnym MDP 
OSP był p. Bernard Kuszaj - także nauczyciel z Rakszawy.  
Serdecznie gratulacje dla rakszawskiej młodzieży za wyniki  
w wojewódzkich zmaganiach strażackich, za sprawność i umiejęt-
ności w posługiwaniu się sprzętem pożarniczym i za godne repre-
zentowanie naszej Gminy Rakszawa i powiatu łańcuckiego.  
  

 W dniach 25 i 26 czerwca odbył się wyjazd szkoleniowo-
turystyczny MDP OSP na Roztocze dofinansowany ze środków Fun-
dacji „Lokus” z Rakszawy. Młodzież przebywała w Ośrodku Edu-
kacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu, zwiedziła zabytki okolic Józefo-
wa i Krasnobrodu oraz odbyło się szkolenie pożarnicze związane         
z zabezpieczeniem lasów.  

Opracował: Jan Jabłoński  
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 144 to liczba osób startujących w biegu: 47 zawodników         
w kategorii „open”, 43 gimnazjalistów, 54 uczniów szkół podstawowych. 
Dla organizatorów II Rakszawskiego Ćwierćmaratonu, nauczycieli Pu-
blicznego Gimnazjum w Rakszawie, taka frekwencja była bardzo miłym 
zaskoczeniem i dowodem na to, że warto było angażować wielu ludzi       
w koordynację projektu. 4 to liczba uczestników będących przedstawiciela-
mi organizatorów  biegu. Pan Artur Skop, jako główny koordynator     
i pomysłodawca przedsięwzięcia ale również uczestnik, w tym roku prowa-
dził również trening przygotowawczy, w którym mógł wziąć udział każdy 
amator joggingu. Okazało się to świetnym pomysłem i zachętą do startu 
nawet dla tych, którzy nie mają doświadczenia w wyczynach sportowych.          
W efekcie systematycznych treningów w biegu wzięły udział dwie zawod-
niczki, z których społeczność gimnazjum jest szczególnie dumna – pani 
Mariola Panek, nauczycielka historii i pani Beata Wolanik, sekretarz szko-
ły. Świetnie zaprezentował się także ksiądz Michał Mazur. 
 46 to różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym 
uczestnikiem. Ciekawostką jest fakt, że najstarsza uczestniczka wpra-
wiła w osłupienie zebranych dwukrotnie. Będąc bowiem najstarszym za-
wodnikiem zajęła drugie miejsce w kategorii „open” kobiet, co więcej me-
tryka pani Małgorzaty Cieślachowskiej jest zupełnie nieadekwatna do uro-
dy i sprawności zawodniczki. Dla wszystkich jej postawa powinna stano-
wić wystarczającą motywację do systematycznej aktywności w duchu 
zdrowej rywalizacji, w której najlepszą wygraną jest piękno i zdrowie. Naj-
lepiej zacząć jak najwcześniej, tak jak najmłodszy biegacz Dawid Sroczyk. 

 Liczny udział instytucji i osób wspomagających. Udało się 
pozyskać przychylność i wsparcie materialne aż 16 sponsorów: Maria 
Kula Wójt Gminy Rakszawa, Kazimierz Gołojuch poseł na sejm RP, War-
ta S.A. Artur Przybyła,  Energokom S.A., Rada Rodziców Publicznego 
Gimnazjum w Rakszawie, Jacek Szczepanik Bar Pizzeria ZODIAK, Prze-
mysław Grzesik Bar PIZZERIA 7, , Dariusz Kuca  Instalex II, Fir-
ma ,,ITS’’, Browar ,,Van Pur’’ w Rakszawie, ,,Auto-Expert’’ Kamil Ku-
ter, Restauracja Wolanka w Łańcucie, Firma ,,Smak-Górno’’, Fundacja 
Wspierania Rozwoju Lokalnego ,,LOCUS’’ w Rakszawie, Fir-
ma ,,Follak’’, Firma  „Rewolta.com’’.  

Liczby nie kłamią, czyli jak obliczyć miarę sukcesu? 
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Kategoria: Szkoła Podstawowa klasa 1-3 dziewczęta 
miejsce Nazwisko i imię 

I Frączek Karolina 
II Stopyra Weronika 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasa 1-3 chłopcy 
miejsce Nazwisko i imię 

I Uchman Wiktor 
II Babiarz Konrad 
III Noworol Patryk 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasa 4-6 dziewczęta 
miejsce Nazwisko i imię 

I Bazan Julia 
II Mączka Natalia 
III Augustyn Kinga 

Kategoria: Szkoła Podstawowa klasa 4-6 chłopcy 
miejsce Nazwisko i imię 

I Sroczyk Adrian 
II Motyl Mateusz 
III Cieleń Arkadiusz 

Kategoria: Gimnazjum- dziewczęta 
miejsce Nazwisko i imię 

I Surowiec Patrycja 
II Bezklubyj Ilona 
III Dec Angelika 

Kategoria: Gimnazjum- chłopcy 
miejsce Nazwisko i imię 

I Gargała Marcin 
II Karpiński Mateusz 
III Kwaśniak Kamil 

Kategoria OPEN-kobiety 
miejsce Nazwisko i imię 

I Grabowska Magdalena 
II Jękot Patrycja 
III Cieślachowska Małgorzata 

Kategoria OPEN-mężczyźni 
miejsce Nazwisko i imię 

I Kuźniar Łukasz 
II Szymel Michał 
III Chmaj Piotr 

TABELA WYNIKÓW 
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