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DROGI  – wydatkowano na ten 
cel 1.050.000 zł. W ramach tych 
środków wykonano nawierzchnię 
asfaltową wraz z podbudową na 
drogach gminnych o łącznej dłu-
gości ok. 4 km (603,000 zł), dofi-
nansowana została modernizacja 
dróg powiatowych i budowa chod-
ników przy drogach powiatowych 
w Węgliskach i Rakszawie 
(290.000 zł), remont 700 m na-
wierzchni drogi w Wydrzu w ra-
mach współfinansowania Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych 
(44.000 zł). Pozostałe środki wy-
dano na remonty bieŜące dróg ka-
mieniem i arszą. 

OŚWIETLENIE ULICZNE - 
wartość wykonanych robót 73.200 
zł. W ramach tego zadania wyko-
nane zostało oświetlenie na dro-
gach gminnych: Dymarka, Potok, 
Bieleckówka, Grobla, Wołochy, 
Wydrze, i Węgliska – zamontowa-
no około 40 lamp i dowieszono ok. 
2000m przewodu. 
WYKONANIE POMPOWNI 
WODY we wsi Węgliska – war-
tość zadania 90.000 zł.  Na wyko-
nanie tego zadania długo oczeki-
wali mieszkańcy Węglisk. Dzisiaj 
nie ma juŜ problemu z przesyłem i 
odpowiednim ciśnieniem wody do 
gospodarstw tej miejscowości. 
W Y M I A N A  S T O L A R K I 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 w budynkach: Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola Nr 1 w Ra-
kszawie elewacja zachodnia, Szko-
ła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, 
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rak-
szawie, GOKiC, Domu StraŜaka w 
Węgliskach. Wartość wykonanych 
robót – 264.000 zł. 
REMONTY SZKÓŁ I PRZED-
SZKOLA- wykonano plac zabaw 
dla dzieci przy ZSPiP Nr 1 w Rak-
szawie – 10.000 zł, wykonano od-
wodnienie, schody wejściowe i 
wyłoŜono plac kostką brukową - 
ZSPiP Nr 1 w Rakszawie i SP Nr 3 
– łączny koszt zadania 50.000 zł, 
malowanie korytarzy i powierzch-
ni szatni w ZSPiP Nr 1 – 50.000 zł 
(część środków pozyskano z 
MEN). 
Ponadto w kaŜdej ze szkół wyko-
nano remonty klasopracowni, za-
kupiono niezbędny sprzę t  
i pomoce naukowe. Na wyposaŜe-
nie pracowni bibliotek w Gimna-
zjum Publicznym i w SP Nr 2 – 
środki pozyskano z rezerwy budŜe-
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Remonty i inwestycje wykonane             
w  2007 roku . 

towej MEN w kwocie 25.000 
zł. 

Gmina Rakszawa we 
wrześniu 2007 roku przejęła 
Ośrodek Zdrowia w Rakszawie 
od Powiatu Łańcuckiego. Bu-
dynek ten wymaga generalnego 
remontu. W lutym 2008 roku 
zamontowana została winda dla 
osób niepełnosprawnych, co 
umoŜliwiło wynajęcie części 
pomieszczeń Ośrodka Zdrowia 
pod gabinet rehabilitacyjny. 
Dzięki temu mieszkańcy naszej 
gminy juŜ niedługo będą mogli 
korzystać z tej formy usług me-
dycznych bez konieczności do-
jazdu do innych miejscowości 

 

Z satysfakcją przyjęłam 
kredyt zaufania, jakim obdarzyli-
ście mnie po tak trudnym okresie 
zarządu komisarycznego w wybo-
rach samorządowych jesienią 
2006r. Funkcja Wójta to równieŜ 
ogromne wyzwanie, przyjmując, Ŝe 
będzie się ją pełnić z pełnym zaan-
gaŜowaniem, odpowiedzialnością i 
zawsze mając na uwadze dobro 
naszej społeczności. 
 Tak teŜ rozumiem swoją 
pracę i wspólnie z Radą Gminy 
kontynuuję to co rozpoczęłam w 
okresie zarządu komisarycznego. 
Konsekwentnie realizowany pro-
gram naprawczy zapewnia bezpie-
czeństwo płynności finansowej 
gminy oraz pozwala na realizowa-
nie wielu remontów i prowadzenie 
inwestycji. 

Informacje o zamierze-
niach i pracach realizowanych 
w 2008 roku przekazywane bę-
dą Mieszkańcom na bieŜąco w 
biuletynie wydawanym co 
kwartał. 
 
 Wójt  Gminy Rakszawa 

Maria Kula 
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W dniu 27 listopada 2006 r. roz-
poczęła działalność nowo wybra-
na Rada Gminy V kadencji 
pierwszą sesją. Wszyscy radni 
złoŜyli ślubowanie, dokonano 
wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy, Wiceprzewodniczącego, 
Przewodniczących stałych Komi-
sji Rady, ustalono składy tych 
komisji. Informacje o dokona-
nych wyborach zostały umiesz-
czone na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Rakszawa w po-
zycji Rada Gminy.  
 
Na drugiej sesji Rady Gminy : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Kula oświadczyła jedno-
cześnie Ŝe nie zamierza powoły-
wać zastępcy Wójta gdyŜ nie wi-
dzi takiej potrzeby.  

Istotna uchwała dla mieszkańców 
Gminy Rakszawa to uchwała z 
dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia dopłaty do pierwszej gru-
py taryfowej odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ście-
ków na rok 2007. Dzięki tej 
uchwale kaŜdy z odbiorców otrzy-
mywał dopłaty: 37 groszy do kaŜ-
dego m3  dostarczonej wody oraz 
64 grosze do kaŜdego m3 odprowa-
dzanych kanalizacją sanitarną ście-
ków. Uchwała ta obowiązywała do 
końca kwietnia 2007 r.  
W marcu 2007 r. podjęto nową 
uchwałę w sprawie dopłat w której 
ustalono tylko dopłatę do m3 od-
prowadzonych ścieków w kwocie 
73 grosze. Uchwała obowiązuje od 
1 maja 2007 r. Na realizacje tych 
uchwał z budŜetu Gminy na rok 
2007 przeznaczono 130.000 zło-
tych a wydatkowano 66.334.10 zł  

Kolejna, waŜna z nich to uchwała 
w sprawie budŜetu Gminy Raksza-
wa na 2007 rok. BudŜetu bardzo 
ambitnego w swoich zamierze-
niach. BudŜetu sprawiedliwie po-
dzielonego na poszczególne sołec-
twa. BudŜetu uwzględniającego 
zaniedbania w stosunku do ościen-
nych przysiółków naszej Gminy. 
BudŜetu który zapewniał właściwą 
egzystencję, niezbędne remonty 
placówek oświatowych na terenie 
Gminy oraz asfaltowanie i remont 
najbardziej tego wymagających 
dróg gminnych. BudŜetu który w 
kwocie 230.000 złotych dofinanso-
wał remont dróg powiatowych na 
terenie Gminy Rakszawa. 

W dniu 13 marca 2008 roku Ra-
da Gminy podjęła uchwałę za-
twierdzającą budŜet Gminy na 
2008 rok. BudŜet ten to kolejne 
zamierzenia oparte na posiada-
nych środkach finansowych w 
kierunku naprawy zaniedbań, 
zaspokojenia oczekiwań miesz-
kańców, podniesienia poziomu 
placówek oświatowych, asfalto-
wania i modernizacji dróg na 
terenie Gminy. To budŜet na-
dziei wyrwania się „z ogona” w 
jakim znajdowała się nasza 
Gmina w rankingu Gmin Po-
wiatu i Województwa. Dyskusja 
nad projektem budŜetu była bar-
dzo wnikliwa, prowadzona 
przez wszystkie stałe komisje 
Rady Gminy przy udziale Wójta 
Gminy, skarbnika oraz sołty-
sów. Wprowadzono liczne po-
prawki i osiągnięto konsensus. 
Mam odczucie Ŝe uchwalony na 
2008 rok budŜet za przyjęciem 
którego głosowało 15 radnych 
zadowala wszystkich którzy ko-
rzystają z niego obligatoryjnie 
oraz tych którzy zwracali się do 
Gminy o środki finansowe na 
2008 rok.  

 
W listopadzie 2007 r. Rada 
Gminy podjęła uchwale o no-
wych stawkach podatku od 
środków transportowych oraz 
podatku od nieruchomości na 
rok 2008. Podatek od środków 
transportowych na terenie Gmi-
ny nie był zmieniany od czte-
rech lat. Zwiększono go średnio 
o 5%, natomiast podatek od 
nieruchomości zwiększono 
średnio o 2%. 

Z OBRAD RADY GMINY RAKSZAWA 

Rada Gminy V kadencji 

W dniu 1 grudnia 2006r. 

ślubowanie złoŜyła pani 

Maria Kula obejmuj ąc 

formalnie stanowisko 

Wójta Gminy Rakszawa. 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w 
wod ę i odprowadzanie ścieków 

Bud Ŝet Gminy  w 2007 i 2008 roku 

Stawki podatku w 2008 roku 

W I A D O M O ŚC I  G O S P O D A R C Z E  

30 kwietnia 2007 r. podjęto 
uchwałę o udzieleniu absoluto-
rium dla urzędującego Wójta 
Gminy pani Marii Kula. Za 
udzieleniem absolutorium gło-
sowali wszyscy radni – (15 gło-
sów za). Podkreślić naleŜy 
szczególnie ten fakt z uwagi na 
to, Ŝe w latach 2002-2004 wy-
konanie budŜetu budziło wiele 
zastrzeŜeń a Rada Gminy nie 
sprostała wymogom absoluto-
rium. 
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POMOC SPOŁECZNA W GMINIE RAKSZAWA 
 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej działa w oparciu o 
ustawę o pomocy społecznej z 
dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 
2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. 
zm.) świadczy pomoc w formie 
rzeczowej, finansowej, usługach 
jak równieŜ w postaci pracy so-
cjalnej. Pomoc kierowana jest 
do osób i rodzin, których do-
chód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 351 zł, a w przypadku 
osób samotnych 477 zł przy rów-
noczesnym występowaniu jedne-
go z powodów (art.7 w/w usta-
wy).  Ośrodek w 2007 roku 
przyznał pomoc w formie doŜy-
wianie dzieci w Szkołach Podsta-
wowych i Gimnazjum dla 353 
uczniów z terenu gminy Raksza-
wa. Koszt doŜywiania wyniósł  

91 257 zł.  DoŜywianie dzieci w 
szkołach finansowane jest z dwóch 
źródeł: dotacji z budŜetu państwa 
oraz środków własnych gminy. W 
ubiegłym roku na ten cel Ośrodek 
pozyskał dotację w wysokości 
60  407 zł. Pozostałe środki na reali-
zację doŜywiania w wysokości 30-
 850 zł.  
 Inną formą pomocy realizo-
waną przez Ośrodek, jest pomoc 
kierowana bezpośrednio do osób 
samotnych i chorych, które nie ra-
dzą sobie w zaspokajaniu podstawo-
wych potrzeb bytowych związanych 
z samodzielną egzystencją. Z pomo-
cy w formie usług w roku ubiegłym 
skorzystało 19 osób. Koszt usług 
wyniósł 99 713 zł.  
 W ramach pomocy rodzinie, 

w której występuje problem 
naduŜywania alkoholu i prze-
moc wobec dzieci i współmał-
Ŝonka GOPS współpracuje z 
Gminną Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych.  
 W 2007 roku zatrudnio-
ny został Konsultant ds. ro-
dzin z problemami alkoholo-
wymi, który w kaŜdy czwartek 
udzielał porad potrzebującym 
tej formy pomocy. Z pomocy 
konsultanta skorzystało 15 osób. 
W ramach profilaktyki dofinan-
sowywano działalność klubów 
sportowych i sport szkolny z 
terenu Gminy Rakszawa.   

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rakszawie 

Krystyna  Kiełbasa 

Na sesji w dniu 13 marca podjęto 
uchwałę o podziale sołectwa Rak-
szawa na sołectwa: Rakszawa 
Górna, Rakszawa Dolna w opar-
ciu o granice parafii Rakszawa 
Dolna i Górna. 

Stałe komisje Rady bardzo wni-
kliwie omawiają zgłaszane wnio-
ski i uwagi. KaŜdy z radnych zde-
cydowanie sygnalizuje uwagi 
oraz spostrzeŜenia z rejonu który 
reprezentuje. 
Komisja Gospodarcza kilkakrot-
nie wyjeŜdŜała na teren Gminy by 
dokonać przeglądu i nadać priory-
tet temu co najpilniejsze do wy-
konania lub poprawy. Dokonywa-
ła oceny wykonanych prac utrwa-
lając je na materiale filmowym. 
Komisja Społeczna dwukrotnie 
wizytowała wszystkie placówki 
oświatowe na terenie Gminy pod 
katem występujących potrzeb 
oraz stanu ogólnego tych placó-

wek. Wizytowała równieŜ GOKiC  
RównieŜ komisja Rewizyjna pra-
cowała w terenie – kontrola GO-
KiC Rakszawa a zgodnie z pla-
nem pracy na rok 2008 przepro-
wadzi kontrolę w wybranych pla-
cówkach oświatowych. 
 

Oceniając dotychczasową pracę 
Rady Gminy której mam zaszczyt 
przewodniczyć z przyjemnością 
mogę powiedzieć Ŝe jestem bar-
dzo zadowolony z postawy 
wszystkich radnych. Mimo róŜ-
nych opcji jakie reprezentują radni 
łączy je jeden główny cel – dobro 

naszej Gminy. Pozwala to  na 
bardzo konstruktywną pracę Ra-
dy, podejmowanie celowych 
uchwał i wypracowywanie obiek-
tywnych wniosków. 

 
Z szacunkiem dla mieszkańców 

Gminy Rakszawa                                                                                  
Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                    

 Jan Panek  

Podział Rakszawy na sołectwa 

Komisje Rady Gminy Rakszawa 

Ocena pracy Rady Gminy 

Do dnia 13 marca 2008 r. 
odbyło się 14 sesji Rady 
Gminy Rakszawa na 
których podjęto 85 
wiąŜących uchwal. Treści 
podejmowanych uchwał  
są publikowane na stronie 
internetowej BIP.  

W I A D O M O ŚC I  S P O Ł E C Z N E  

To co radni zobaczą i ocenią zna-
czy duŜo więcej od tego co mogą 
przeczytać lub wysłuchać. 
Z satysfakcją mogę stwierdzić, 
Ŝe współpraca Rady Gminy z 
Wójtem opiera się na wzajem-
nym zrozumieniu i poszanowa-
niu zasad.  Nawet najtrudniejsze 
tematy omawiane są w sposób 
otwarty i dogłębny. Rada nie jest 
zaskakiwana Ŝadnymi decyzjami 
czy projektami uchwał – zacho-
wana jest droga legislacji i wła-
ściwie dostrzegana rola komisji 
stałych Rady Gminy. Wpływa to 
na właściwą atmosferę pracy Ra-
dy Gminy z korzyścią dla spo-
łeczności lokalnej.  
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W 2007 roku Spółka prowadziła  
działalność w zakresie: 
⇒ zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków (pobór i 
uzdatnianie wody, rozprowa-
dzanie wody, odprowadzanie 
ścieków za pomocą kolektora 
ściekowego do oczyszczalni 
w Woli Dalszej, podczyszcza-
nie ścieków przemysłowych).  
wytwarzania energii cieplnej, 
odbioru odpadów komunal-
nych, realizacji usług rolniczo
-gospodarczych. 
  

w  

 

 

 

 

W ramach którego zrealizowano 
następujące przedsięwzięcia in-
westycyjno organizacyjne: 

1. Uruchomienie studni głębino-
wych w Rakszawie Basakówka 
w zakresie: 

⇒ uzbrojenie i przygotowanie 
do eksploatacji studni S-3, 

⇒ uruchomienie sterowania i 
monitoringu, 

⇒ oddanie  ujęcia wody do eks-
ploatacji. 

2. Budowa przyłączy kanaliza-
cyjnych w ramach zakończenia 
inwestycji budowy kanalizacji 
wsi Rakszawa. 

3. Kompleksowe uregulowanie 
spraw związanych z produkcją 
ciepła w kontekście uregulowa-
nia współpracy z Browarem 
Van-Pur, wykonanie analiz roz-
budowy sieci ciepłowniczej, 
wykonanie niezbędnych remon-
tów. 

4. Uruchomienie dodatkowej stud-
ni głębinowej S-1 na ujęciu Ra-
kszawa Środkowa – uzbrojenie 
studni i montaŜ sterowania. 

5. Modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody – rozpoczęcie prac 
związanych z montaŜem  zesta-
wu falowników. 

6. Uzyskanie zezwolenia na odbiór 
odpadów komunalnych.  

7. Rozszerzenie zakresu selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenie 
Gminy Rakszawa w celu za-
pewnienia pełnego funkcjono-
wania systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów 
(odbiór opon, zuŜytej odzieŜy i 
obuwia, odpadów elektrycz-
nych i elektronicznych) 

8. Objęcie mieszkańców Gminy 
systemem odbierania wszyst-
kich rodzajów odpadów komu-
nalnych – zmiana umów na od-
biór odpadów komunalnych 
oraz opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych.  

9. Uregulowanie stanu prawnego 
majątku przejętego w ramach 
połączenia spółki Zakładu 
Usług Rolniczo-Gospodarczych. 

10. Zmiana struktury organiza-
cyjnej spółki w kontekście 
przejęcia spółki Zakład Usług 
Rolniczo-Gospodarczych. 

11.  WdroŜenie nowego komplek-
sowego programu informa-
tycznego. 

12. Opracowanie i zatwierdzenie 
nowej taryfy na zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 

13. Opracowanie nowych zasad 
odbioru odpadów komunal-
nych. 

14. Uzyskanie zezwolenia na od-
biór odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Rakszawa. 

15. Opracowanie i zatwierdzenie 
taryfy na wytwarzanie energii 
cieplnej. 

   

Prezes Zarządu 
Andrzej Janas 

DZIAŁALNO ŚĆ SPÓŁKI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH- ENERGOKOM Sp. z o.o.  

Działania Zarządu Spółki 
ENERGOKOM w 2007 roku 
prowadzone były zgodnie z 
przyjętym planem rozwoju. 

W I A D O M O ŚC I  G O S P O D A R C Z E  

 Wielkość sprzedaŜy wody 
Rok 

2005 2006 2007 
SprzedaŜ wody (m3) 
  414 535 498 149 461 534 

Odbiór i oczyszczanie ścieków (m3) 231 207 289 441 272 518 

SprzedaŜ energii cieplej (GJ) - 3 409,27 22 709,8 
 

            Rodzaj odpadu 
  

Waga /
Mg/ 

Niesegregowane  odpady 
komunalne 

194,61 

Opakowania z  papieru i 
tektury 

32,83 

Opakowania z  tworzyw 
sztucznych 

21,37 

Opakowania ze szkła  
gospodarczego 

42,68 

  

Opakowania z aluminium 3,11 

Złom stalowy 88,70 

  

ZuŜyte opony 9,87 

ZuŜyta odzieŜ 7,70 

Inne  niesegregowane 
(obuwie) 

0,91 

Odpady elektryczne  
i elektroniczne 

1,50 
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Ze s pół  Sz ko ły  Po dsta wo wej  i  Prze dsz ko la  Nr  1  w Ra ksza wie  
Dyre kt or  Szkoł y  mgr  Syl wia  Ba sak—Kr upcza k 

 W nowym roku 2007/08 
szkoła przywitała nas tęczowymi 
kolorami korytarzy i nowym 
chodnikiem przed szkołą. Wszy-
scy z pełnym zapałem przystąpili 
do nauki i pracy. Szkoła przed-
stawiła uczniom bogatą ofertę 
zajęć pozalekcyjnych.  

 Uczniowie klas I - III mo-
gą uczestniczyć w zajęciach: wy-
równawczych, plastycznych, wo-
kalnych i gimnastyce korekcyj-
nej. Natomiast uczniowie klas IV 
– VI mają moŜliwość uczęszcza-
nia na Koło: teatralne, poloni-
styczne, języka angielskiego, hi-
storyczne, matematyczne, zajęcia 
wokalne, informatyczne i SKS. 
Część tych zajęć prowadzona jest 
społecznie przez nauczycieli. 
RównieŜ szkolna biblioteka po-
szerzyła swą ofertę o nowe, cie-
kawe egzemplarze ksiąŜek i lek-
tur oraz przekształciła się w cen-
trum multimedialne, w skład któ-
rego wchodzą cztery stanowiska 
komputerowe, urządzenie wielo-
funkcyjne i stały dostęp do Inter-
netu.    
 Swoją wiedzę i umiejęt-
ności uczniowie mogli zaprezen-
tować w licznych konkursach 
szkolnych, międzyszkolnych, 
gminnych i powiatowych. 
Uczniowie klas I – III wzięli 
udział między innymi w konkur-

sie plastycznym na ozdobę choin-
kową organizowanym przez Miej-
ską Bibliotekę w Łańcucie 
(wyróŜnienie: K. Bolesławska kl. 
II) , w Szkolnym Jesiennym Tur-
nieju Sprawnościowym (I miejsce 
M. Gargała kl. III b), w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim Raki  
(I miejsce J. Decowska kl. I a)
 Uczniowie klas IV – VI 
uczestniczyli między innymi w 
Szkolnym Konkursie Przyrodni-
czym „Las – zielona otwarta księ-
ga” (I miejsce P. Czado kl. V a) w 
Międzyszkolnym Konkursie Histo-
rycznym „Władysław Jagiełło kró-
lem Polski” ( I miejsce J. Cisek 
kl. VI b), Gminnym konkursie Re-
cytatorskim Raki  (I miejsca: A. 
Bolesławska kl. IV b, P. Czado 
kl. V a, D. Kukla kl. V a, A. Ku-
raś kl. IV a, K. Superson kl. V a, 
Powiatowym Konkursie Recytator-
skim „Poeci i pisarze dzie-
ciom” (wyróŜnienie A. Kuraś).  
Ale najchętniej uczniowie brali 
udział w zawodach sportowych i 
zdobywali wysokie lokaty. 
 W Powiatowych Igrzy-
skach Lekkoatletycznych Dziew-
cząt i Chłopców (I miejsce M. 
Maślanka kl. VI b, J. Benedyk 
kl. V a, uczniowie ci zakwalifiko-
wali się do etapu wojewódzkiego). 
W Powiatowych Igrzyskach Mini 
Piłki Siatkowej Chłopców (III 
miejsce), w Gminnym Turnieju 
Mini Piłki Siatkowej Chłopców i 
Dziewcząt (I miejsce Chłopców, I 
miejsce Dziewcząt).  
 Nasi uczniowie są twórca-
mi i odbiorcami kultury, przygoto-
wują uroczystości szkolne oraz 
inscenizacje, biorą udział w prze-
stawieniach teatralnych oraz wy-

jazdach do teatru i kina. Mają 
moŜliwość uczestniczenia w 
wycieczkach turystyczno- krajo-
znawczych. 
 W ramach działań pro-
mujących zdrowie szkoła przy-
stąpiła do akcji „Pij mleko  - 
będziesz wielki”.  
 Uczniowie klas VI 
uczestniczyli w profilaktycznym 
spektaklu teatralnym „Co moŜe 
biedny anioł    StróŜ?”  sponso-
rowanym przez Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Rakszawie.  
 Nie zapominamy takŜe o 
ekologii. Corocznie włączamy 
się w akcję „Sprzątanie świa-
ta”, wdraŜamy uczniów do se-
gregowania śmieci.  
 Uczniowie klas IV – VI 
wzięli udział w warsztatach 
ekologicznych „Tropiciele od-
padów” połączonych z wy-
cieczką terenową do rezerwatu 
„Wielki Las” w Czudcu. Wszy-
scy uczniowie uczestniczyli w 
spotkaniu z leśniczym Leśnic-
twa Wydrze, którego tematem 
była ochrona lasów i zwierząt 
naszej okolicy.  
 Po przez uczestniczenie 
w zajęciach lekcyjnych i poza-
lekcyjnych uczniowie mają 
moŜliwość nie tylko zdobywa-
nia i pogłębiania wiedzy, ale 
takŜe rozwijania zdolności i za-
interesowań.  
                                         

 
Nauczyciele  ZSPiP Nr 1 

mgr Bernarda Cisek 
mgr Jolanta Kuszaj 

mgr BoŜena Waniowska 
   

OŚWIATA W GMINIE RAKSZAWA 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie 
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Certyfikat, który informuje, Ŝe 
świadczone przez Szkołę usługi 
edukacyjne mają udokumentowa-
ną jakość, wskazują, na  to, Ŝe 
Szkoła dobrze uczy kaŜdego, 
sprawiedliwie ocenia, uczy my-
śleć i rozumieć świat, rozwija 
społecznie uczniów, uczy wraŜli-
wości, pomaga uwierzyć w sie-
bie, przygotowuje do przyszłości. 
  Placówka liczy sobie po-
nad 100 lat. Powstała w 1893 ro-
ku i jest najstarszą placówka 
oświatową  w Gminie. SP 2 to 
Szkoła z tradycjami a to zobo-
wiązuje do prowadzenia jej na 
odpowiednim poziomie, tak aby 
nie zawieść ludzi, którzy tworzyli 
i tworzą jej historię.  
 Dyrekcja, nauczyciele i 
pracownicy szkoły, wkładają 
wiele wysiłku aby uczniowie byli 
świadomymi członkami społecz-
ności lokalnej, aby rozumieli po-
trzebę kształcenia się i byli odpo-
wiedzialni za siebie i innych.  

Naszym głównym celem jest jak 
najlepsze przygotowanie dzieci do 
podejmowania dojrzałych i prze-
myślanych decyzji. Dobra baza 
dydaktyczna (nowa pracownia in-
ternetowa, biblioteka multimedial-
na), wykwalifikowana i kompe-
tentna kadra pedagogiczna stwa-
rzają doskonałe warunki do zdoby-
wania wiedzy. Nauczyciele stosują 
urozmaicone metody nauczania, 
wychowania i potrafią znaleźć 
wspólny język z uczniami. To gru-
pa kompetentnych, aktywnych i 
pomysłowych osób. Widzą potrze-
bę ciągłego doskonalenia się, szu-
kają nowych dydaktycznych i wy-
chowawczych rozwiązań. 
        Do Szkoły Podstawowej Nr 2 
uczęszcza 129 uczniów wraz z od-
działem przedszkolnym.  
Szkoła współpracują z Fundacją 
„Wszystko dla Dzieci” z 
„Fundacj ą Kościuszkowską” z 
Nowego Jorku,  Programem 
„Szkoła bez przemocy” z Zespo-
łem Placówek Oświatowo -
Wychowawczych z Łańcuta, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i 
Czytelnictwa w Rakszawie, Porad-
nią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Łańcucie oraz z Powiatowym 
Inspektoratem Sanitarnym w Łań-
cucie, realizując program zdrowot-
ny- „Radosny uśmiech, radosna 
przyszłość”. 
 Od 2004 roku nasza Szkoła 
została objęta programem stypen-
dialnym. W latach 2004 - 2007  
sześcioro naszych absolwentów 
wyjechało na sześciotygodniowe 
bezpłatne stypendium do USA. 
MłodzieŜ pobierała naukę na reno-
mowanych uczelniach. Miała rów-
nieŜ moŜliwość poznania kultury i 
zakątków Stanów Zjednoczonych. 
Koszt wyjazdu i pobyt był w cało-
ści refundowany  przez Fundację. 

Tak moŜliwość wyjazdu mają 
tylko nieliczni uczniowie wy-
branych szkół z  Polski. 
Uczniom naszej Szkoły Funda-
cja zaproponowała równieŜ wy-
jazdy na krajowe obozy języko-
we organizowane przez UNE-
SCO i MENiS.  Od roku 2004  
w obozach językowych w Przy-
toku, Krakowie, Tczewie, i Za-
czerniu uczestniczyło 26 
uczniów klas 
V-VI oraz 
dwunastu ab-
solwentów – 
uczniów szkół 
średnich. 
 Szkoła 
stara się roz-
wijać  zainte-
r e s o w a n i a 
Uczniów, po 
przez stwarzanie moŜliwości 
uczestniczenia w licznych  zaję-
ciach pozalekcyjnych. Prowa-
dzą je nauczyciele, którzy chęt-
nie swój wolny czas poświęcają 
na pracę z uczniami zarówno 
zdolnymi, jak i o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.   
 O poziomie edukacyj-
nym świadczą wysokie wyniki 
nauczania na przestrzeni lat oraz 
wyniki egzaminu zewnętrznego 
uczniów klas VI. W 2007 roku 
Uczniowie SP 2 w Rakszawie 
uzyskali średnio 26,9 pkt. na 
40 moŜliwych w egzaminie ze-
wnętrznym klas VI. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie 

Certyfikat „Szkoła z klasą” 

Fot: Zespół taneczny „Tokio” w układzie „Idol”.  
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Stefana Mierzwy w Rakszawie 
to szkoła z tradycjami, która 

jako jedyna w Gminie 
otrzymała prestiŜowy tytuł 

„SZKOŁA Z KLAS Ą”.  
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 Na terenie szkoły działają 
liczne koła zainteresowań: tanecz-
ne, plastyczne, wokalno – mu-
zyczne, przyrodnicze, historyczne, 
komputerowe, sportowe i dzienni-
karskie, które redaguje Biuletyn 
szkolny pt. „Szkoła z klasą  
 Uczniowie mogą spraw-
dzać swoją wiedzę i umiejętności, 
biorąc udział w licznych konkur-
sach: szkolnych i gminnych, po-
wiatowych i ogólnopolskich.  
 Uczniowie w roku szkol-
nym 202007/2008 brali udział w 
Interdyscyplinarnych Konkursach:  
języka angielskiego, humanistycz-
nego i matematycznego. W Kon-
kursie Humanistycznym uczennica 
klasy VI- Patrycja Wałczyk i  Ma-
tematycznym  uczeń klasy VI -
Krystian Buszta zakwalifikowali 
się do etapu wojewódzkiego. 
Szkoła w I półroczu 2007/2008 
zdobyła II miejsce w Powiato-
wych Igrzyskach MłodzieŜy 
Szkolnej w Mini Piłce NoŜnej 
Chłopców. I miejsce w Gminnym 
Turnieju w Mini Piłce NoŜnej 
Chłopców. II miejsce w Gmin-
nym Turnieju w Mini Piłce Ręcz-
nej Chłopców. II miejsce w 
Gminnym Turnieju Mini Piłki 
NoŜnej Dziewcząt. II miejsce w 
Gminnym Turnieju Piłki Siatko-
wej Dziewcząt. 

 Uczniowie uczestniczyli w 
Szkolnym Konkursie Plastycznym 
pt. „Dbajmy o zdrowie”, „Herb 
Rakszawy”, klasowym konkursie 
tabliczki mnoŜenia pt. „JuŜ to 
wiem”. W Gminnym Konkursie 
Plastycznym pt. „Kubuś Pucha-
tek” uczennica klasy II- Izabela 
Chmiel zajęła II miejsce, a uczeń 

klasy IV- Konrad Wawrzaszek 
otrzymał wyróŜnienie. 

W VI Gminnym 
Konkursie Wielka-
nocnym, którego Or-
ganizatorem był 
Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnic-
twa w Rakszawie 
uczennica klasy III 
Aleksandra Święto-
niowska zajęła I 

miejsce w kategorii  –Tradycyjna 
palma wielkanocna. A w Konkursie 
Muzycznym „Do Re Mi” w katego-
rii– zespoły instrumentalne uczenni-
ce z Orkiestry Dęte – Joanna Fus, 
Adrianna Kus z  kl. V, Magdalena 
Sroczyk kl. VI zdobyły I miejsce.

 Zainicjowana przez Panią 
Dyrektor Dorotę Sońską Jagustyn 
współpraca z rodzicami zaowoco-
wała organizacją festynów i za-
baw.   Pozyskiwane w ten sposób 
środki finansowe  przeznaczone są 
na dofinansowanie wyjazdów dzieci 
na zielone szkoły, wycieczki, wy-
jazdy do kina i teatru.  
 Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe 
środowisko dotknięte jest bezrobo-
ciem, daje to szansę Uczniom więk-
szego, a nawet jedynego dostępu do 
kultury. Szkoła organizuje doŜywia-
nie dzieci, dofinansowuje obiady. 
Uczniowie z rodzin o niskich do-
chodach otrzymali zwrot kosztów 
zakupu podręczników i mundurków 
szkolnych . 

Szkoła Podstawowa Nr 2 jest 
pierwszą Szkołą w Gminie, 
która od lat organizuje ciekawe 
formy wypoczynku i nauki – 
zielone szkoły- Zakopane, 
Rabka, Głuchołazy, Węgry, 
Słowacja, Bieszczady, Lwów, 
Warszawa. Celem m.in. orga-
nizacji zielonych szkól jest 
chęć zapoznania naszych 
Uczniów z innymi krajami, 
tradycjami, poznania kraju ro-
dzinnego, integrację. 

 Od kilku lat Szkoła 
prowadzimy równieŜ zajęcia 
otwarte w klasach od I – VI, w 
których uczestniczą  rodzice. 
Mogą zobaczyć jak pracują ich 
dzieci, jak wygląda praca na-
uczyciela. 

 W szkole panuje miła, 
twórcza atmosfera  w relacjach 
uczniowie – nauczyciele, jak 
równieŜ nauczyciele- rodzice. 
Atmosfera pełna ciepła, otwar-
tości, wzajemnego zrozumie-
nia i zaufania sprzyja rozwojo-
wi placówki, poniewaŜ wycho-
wanie to nie tylko kwestia kul-
tury bycia, zasad współŜycia, 
ale takŜe kwestia przemiany 
człowieka.  

 W nauczaniu pedago-
dzy wykorzystują metody ak-
tywne, których załoŜeniem jest 
zaangaŜowanie osób uczących 
się w proces dydaktyczny. Sto-
sowanie metod aktywnych 
wpływa korzystnie nie tylko na 
ucznia (wiedza i umiejętności 
zdobyte samodzielnie są trwal-
sze), lecz takŜe na nauczyciela, 
stawiając go w roli badacza i 
twórcy. 

Fot. Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców  w Łańcucie 

Fot. I miejsce w Konkursie „DO Re Mi” -marzec 2008 

Fot. I  miejsce dla Aleksandry 
Świętoniowskiej  z klasy  III-marzec 

Fot: Koło wokalne (opiekun p. Dorota Ziajor) 

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

1 czerwca 2008 roku juŜ po raz ósmy 
Szkoła Podstawowa Nr 2 organizuję 

charytatywny Festyn Rodzinny.  
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 Istotą metod aktywnych 
jest przewaga uczenia się nad 
nauczaniem. Stosowanie metod 
aktywnych w praktyce szkolnej 
prowadzi do sytuacji, w której 
Uczniowie dzielą się kompeten-
cjami, współpracują, czyli uczą 
się pracować w grupie, docho-
dzić do kompromisu, liczyć się 
ze zdaniem innych, ale równieŜ 
przekonywać do własnego zda-
nia, a więc sztuki argumentacji. 
Uczą się krytycznego myślenia. 
Rola nauczyciela jest rolą mode-
ratora – doradcy. 
W ramach aktywizujących metod 
nauczania Uczniowie na lekcji 
Języka polskiego z klasy V wy-
korzystali metodę - projektu – 
do prezentacji wybranych mitów: 
„Syzyf”, „Demeter i Kora”, 
„Prometeusz”, „Dedal i Ikar”. 

Uczniowie z klasy VI pracowali 
nad projektem pt. „Tu miesz-
kam” – którego celem  było od-
krycie przez uczniów swojej 
miejscowości. Celem projektu  
„Miejsca pamięci w mojej miej-
scowości” –  było poznanie przez 
uczniów miejsc pamięci  w naj-
bliŜszej okolicy, wydarzeń, które 
dzięki tym miejscom zostały upa-
miętnione. 

W ramach zajęć z Matematyki 
Uczniowie z klasy VI pracowali nad 
projektem: „Kupujemy i zagospoda-
rowujemy działkę naszych marzeń”. 
W ramach zajęć z Matematyki 

Uczniowie z klasy V pracowali nad 
projektem pt. „Figury geometryczne 
są wszędzie”.      

 W ramach realizacji Progra-
mu Innowacji Pedagogicznych 
Uczniowie z klasy II realizowali 
projekt pt. „Moja Rodzinna Miej-
scowość– Rakszawa”- program ma-
jący na celu przybliŜenie uczniom 
ich miejsce pochodzenia, historię i 
tradycje miejscowości. W ramach 
innowacji uczniowie zapoznali się z 
genezą nazwy „Rakszawa” oraz po-
jęciem –herbu. Uczniowie uczestni-
czyli w jednodniowej wycieczce 
autokarowej w celu poznania nazw, 
obiektów i połoŜenia przysiołków 
Rakszawy oraz wsi sąsiadujących z 
miejscowością.  
 W godzinach otwarcia bi-
blioteki oraz pracowni komputero-
wej, Uczniowie chętnie korzystają z 
Internetowego Centrum Informacji 
Multimedialnej, przygotowują się 
do lekcji, korzystają z Internetu.
 Na terenie szkoły działają 
liczne organizacje: PCK, Zuchy, 
DruŜyna Harcerska oraz Samorząd 

Uczniowski. Prowadzone są za-
jęcia rewalidacyjne i zajęcia lo-
gopedyczne, które maja na celu 
pomóc dzieciom, które maja 
trudności w opanowaniu mate-
riału, nauczania oraz usprawnie-
niu funkcji psychicznych, fi-
zycznych, poprawę koordynacji 
psychoruchowej, sprawności 
manualnej i grafomotorycznej.  
 Od 2006 roku, po wielu 
latach, moŜliwe było zaplanowa-
nie  duŜych remontów i powaŜ-
nych inwestycji w szkołach. 
W okresie wakacyjnym przepro-
wadzono bardzo liczne remonty, 
które doprowadziły do wymiany 
wszystkich okien w Szkole, wy-
remontowane sale lekcyjne, za-
kupiono ksiąŜki do biblioteki, 
meble szkolne, odmalowano 
drzwi szkolne i wykonano liczne 
drobne remonty. 

        Dobiega końca  kolejny rok 
szkolny, jak kaŜdy wcześniejszy 
rok wytęŜonej pracy, wysiłku, 
doskonalenia zawodowego i po-
głębiania wiedzy, zdobywania 
nowych umiejętności i radzenia 
sobie z sytuacjami, których 
wcześniej nie doświadczyliśmy. 
Mamy nadzieję, Ŝe nie zawie-
dziemy tych, którym leŜy na ser-
cu dobro naszej Szkoły. 
 Szkoła to miejsce, w któ-
rym Uczniowie powinni uczyć 
się na podstawie własnych do-
świadczeń, odkrywać własne 
moŜliwości, rozwijać uzdolnie-
nia, zaspokajać ciekawość świa-

Fot: Projekt „Mity” w klasie V  

Fot: Projekt matematyczny klasy VI  

Fot: Uczniowie klasy VI w projekcie „Tu Mieszkam” 

Fot: Projekt matematyczny klasy V  

Serdecznie dziękujemy Pani 
Wójt za wspieranie naszych 

inicjatyw, za wszelaką 
pomoc. Środowisko 

oświatowe jest bardzo 
wdzięczne Pani Wójt Marii 

Kula za stabilizację i 
nareszcie normalne warunki 

pracy! 

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  
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ta, otwarcie mówić o swoich problemach. Sta-
ramy się, aby  NASZA SZKOŁA była właśnie 
takim miejscem. Mocno wierzymy w to, Ŝe to 
co uda nam się wspólnie wypracować będzie 
procentowało w dorosłym Ŝyciu naszych wy-
chowanków. Absolwenci nie zapominają o 
Nas, chętnie wracają, słuŜąc pomocą. MoŜna 
by powiedzieć, Ŝe „Dziś wychowujemy i 
uczymy tego, co jutro uczniowie zrozumie-
ją, Ŝe będzie im potrzebne pojutrze”. Dzia-
łamy i pracujemy w oparciu o misję i wizję 
naszej Szkoły- „ Dziecko wspólnym dobrem 
rodziców i szkoły—Moja szkoła moim dru-
gim domem”.                    

Dyrektor i Nauczyciele  
Szkoły Podstawowej Nr 2  

w Rakszawie 
 

Fot: Wzorowi Uczniowie SP 2 Rakszawa w I półroczu 2007/2008  

 Przy współpracy Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej,  
Posterunku Policji w Łańcucie, 
Szpitala MSWiA, PCEN oraz 
PRO – FUTURO z Rzeszowa, 
zorganizowaliśmy warsztaty dla 
nauczycieli, uczniów, prelekcje 
i pogadanki  dla rodziców m.in. 
na temat „Rola rodziców w mo-
tywowaniu uczniów do nauki”,  
„Przyczyny i zapobieganie prze-
mocy i agresji”, „Profilaktyka 
raka piersi”. Prowadziliśmy bez-
płatne badania poziomu cukru i 
cholesterolu, uczestniczyliśmy w 
szkoleniu „Ratujemy i uczymy 
ratować” prowadzonym  przez 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Braliśmy udział w akcjach 
„Sprzątanie świata”, „Góra 
grosza”, „Zbiórka baterii”, 
zgłosiliśmy się do programu 
„Szkoła bez przemocy”, uczest-
niczyliśmy w licznych konkur-
sach na etapie gminnym, powia-
towym, wojewódzkim, ogólno-
polskim, osiągając wysokie wy-
niki. 
  W bieŜącym roku szkol-
nym 2007/2008 między innymi:   
Artur Rak zdobył tytuł  Laure-
ata Gminnego Konkursu Mu-

             Kolejny lata szkolne w 
Szkole Podstawowej Nr 3 w Rak-
szawie, to praca nad kreowaniem 
pozytywnego wizerunku szkoły.  
W tym teŜ celu staramy się uatrak-
cyjniać edukację i wdraŜać całą 
społeczność szkolną do działań na 
rzecz rozwoju szkoły.  
 W związku z otwarciem się 
na środowisko, organizowaliśmy 
uroczystości i to tradycyjne, jak i  
takie, które zdarzają się sporadycz-
nie, udostępniliśmy salę gimna-
styczną w celach rekreacyjnych dla 
młodzieŜy ( zajęcia sportowe, teatr 
tańca).  

zycznego„ Do Re Mi”.  
W XIII  Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Raki 2007 – je-
sień”,  Konrad Sobuś został 
Laureatem, a Weronika Le-
pianka – otrzymała wyróŜnie-
nie.  
W Międzyszkolnym Konkursie 
Wiedzy  „Polska za panowania 
Władysława Jagiełły” Weronika 
Kukla zdobyła II miejsce.  
W VI Gminnym Konkursie 
Wielkanocnym „Palmy, pisanki, 
stroiki” w kategorii- stroik wiel-
kanocny I miejsce zdobył Pa-
weł Dec,  w kategorii- pisanka   
II miejsce otzrymał Rafał Sto-
pyra, W kategorii –palma II 
miejsce zdobyla Marta Mach, a  
Grzegorz Karpiński otrzymał 
wyróŜnienie.  
W Gminnym Konkursie „Kubuś 
Puchatek, Miś Uszatek i ich 
przyjaciele”, I miejsce wywal-
czyła Anna Buszta, II miejsce 
Gabriela Nawój.  
W Gminnym Konkursie Pla-
stycznym „Szopka Betlejemska” 
I miejsce zdobyła Gabriela Na-
wój, a Maciej Wasiuta i Grze-
gorz Stopyra otrzymali wyróŜ-
nienie .  

Sz ko ła  Podstawo wa  Nr  3  w Ra ksza wie   
Dyre kt or  Szkoł y  mgr  Zof ia  Ant osz  

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

Fot: „Jasełka” w  wykonaniu klas III-VI 

Fot: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rakszawie 
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W dniu wyborów, po podpisaniu 
listy w obecności Szkolnej Komi-
sji Wyborczej i otrzymaniu karty 
do głosowania uprawnieni do gło-
sowania udawali  się do stolików, 
gdzie na osobności mogli zazna-
czyć nazwiska dwóch kandyda-
tów. Potem z dumną miną i zado-
woleniem z naleŜycie spełnionego 
obowiązku wrzucali swe głosy do 
biało-czerwonej urny. W ten wła-
śnie sposób kaŜdy z nich przygo-
towuje się do dorosłego, w pełni 
odpowiedzialnego Ŝycia w demo-
kratycznym kraju. Poznaje zasady 
funkcjonowania demokratycznego 
państwa, poczuwa się do obowiąz-
ku uczestnictwa w tak waŜnym 
wydarzeniu, jakim są wybory. 
Mamy nadzieję, Ŝe ta interesująca 
lekcja demokracji i patriotyzmu 
pomoŜe nam   w kształtowaniu 
pozytywnych postaw obywatel-
skich wśród uczniów, a tym sa-
mym przyniesie wymierne efekty 
w przyszłości, zarówno dla szko-
ły, regionu jak i kraju. 

 WdraŜając uczniów do sa-
morządności organizujemy 
„Dzień Samorządności”. Przed-
stawiciele Samorządu Uczniow-
skiego w tym dniu przejmują wła-
dzę w szkole, stają się nauczycie-
lami i  pracownikami obsługi, 
godnie i z odpowiedzialnością ich 
zastępując. „Nowi belfrzy” mają 
swój pokój, dzienniki i klasy, pro-
wadzą lekcje zgodnie z tygodnio-
wym rozkładem zajęć, które wy-
glądają nieco inaczej, ale panuje 
na nich ład i porządek. Wykonują 
równieŜ prace porządkowe i kon-
serwatorskie pod czułą opieką i 

 W ramach Igrzysk Młodzie-
Ŝy Szkolnej uczestniczyliśmy w 
rozgrywkach gier zespołowych: 
piłki siatkowej, piłki koszykowej, 
piłki ręcznej, piłki noŜnej, tenisa 
stołowego, zawodach lekkoatle-
tycznych, trójboju i czwórboju lek-
koatletycznym, rozgrywkach sza-
chowych, grach i zabawach.  
W tym roku szkolnym do sporto-
wych osiągnięć moŜemy zaliczyć: 
III miejsce Sylwester Sroczyk w 
Finale Powiatowym Biegu na 60m 
oraz udział w Wojewódzkim Finale 
Indywidualnych Mistrzostw  w 
Lekkiej Atletyce (5.10.2007 r.)  
Rzeszów), I miejsce w Gminnych 
DruŜynowych Zawodach Szacho-
wych, II miejsca Chłopców 
(awans do powiatu)  i  III miejsce 
Dziewcząt w Gminnym Turnieju 
Piłki Siatkowej, I miejsce Dziew-
cząt w Gminnym Turnieju Piłki 
Koszykowej (awans do powiatu). 
Tych sukcesów jest bardzo duŜo, 
nie sposób ich wszystkich wymie-
nić.  

 Przygotowując uczniów do 
prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie, udzielając im lekcji 
demokracji i patriotyzmu, od kilku 
lat organizujemy wybory do Za-
rządu Samorządu Uczniowskiego, 
które przebiegają zgodnie z  proce-
durą obowiązującą przy wyborach 
władz lokalnych i państwowych. 
Przez dwa tygodnie szkoła Ŝyje wy-
borami. Uczniowie czytają plakaty, 
dyskutują, wymieniając się opinia-
mi, dzielą się z nauczycielami swy-
mi spostrzeŜeniami i emocjami. 
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 
Ŝe muszą podjąć odpowiedzialną 
decyzję, Ŝe ich głos jest bardzo 
waŜny, bo moŜe wpłynąć na rozwój 
samorządności w szkole. 

kontrolą starszych pracowni-
ków. Jest to wyjątkowy dzień 
w szkole bowiem  wzbudza 
wiele pozytywnych emocji. 
Uczniowie w roli nauczycieli 
zgodnie twierdzą, Ŝe niełatwa 
jest  praca nauczyciela.  

 
 
 
 
 
 

 Nasze dzieci mają moŜ-
liwość rozwijania zaintereso-
wań poprzez udział w zajęciach 
pozalekcyjnych, takich jak : 
kółko wokalne, instrumentalne, 
taneczne, plastyczne, przyrod-
nicze, historyczne, matema-
tyczne, teatralne prowadzonych 
przez pracowników Zespołu 
Placówek Oświatowych w Łań-
cucie, GOKi Cz w Rakszawie, 
jak i nauczycieli zatrudnionych 
w szkole. 

 Uczniowie mający trud-
ności w nauce korzystają z za-
jęć dydaktyczno – wyrównaw-
czych oraz konsultacji prowa-
dzonych społecznie przez na-

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

Fot; IGRZYSKA MŁODZIEśY SZKOLNEJ – TURNIEJ 
PIŁKI SIATKOWEJ  

Fot; Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

Fot; Wybory Miss i Mistera w ramach „Dni 
Samorządności” - Weronika Kukla i Rafał Sroczyk 

Fot; Warsztaty archeologiczne 
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 Praca szkoły opiera się na 
projekcie organizacyjnym szkoły 
zatwierdzonym w maju 2007 r., 
oraz zgodnie z kalendarzem im-
prez i uroczystości opracowanym 
na bieŜący rok szkolny.  
 Do Szkoły Podstawowej 
w Węgliskach uczęszcza 54 
uczniów w klasach od 0 do VI. 

 Uczniowie rozwijają swoje 
zainteresowania poprzez udział w 
licznych zajęciach pozalekcyjnych: 
matematyczne, recytatorskie, in-
formatyczne, edukacja muzyczna. 
Dla najmłodszych prowadzone są 
zajęcia logopedyczne. 
 Priorytetem naszej szkoły 
jest jak najszerszy udział uczniów 
w konkursach, zawodach, turnie-
jach. Do największych sukcesów 
uczniów naszej szkoły  naleŜą 
m.in. zwycięstwa w zawodach 
sportowych: 
-  I miejsce dla Dawida Kania, 
ucznia kl. V w rzucie piłeczką pa-
lentową na Powiatowych Zawo-

dach w Wieloboju. 
- I miejsce w Gminnych Zawo-
dach w Tenisie Stołowym (debel) 
Chłopców reprezentujących na-
szą Szkołę i III miejsce na 
szczeblu powiatowym 

-III miejsce Dziewcząt z klasy V 
i VI w Gminnych Zawodach w 
Piłce NoŜnej Dziewcząt i Chłop-
ców 

- III miejsce Chłopców w Piłce 
Siatkowej na szczeblu gminnym, 

- II miejsce Dziewcząt na szcze-
blu gminnym, 

- I miejsce przez ucznia kl. V 
Dawida Kanię w zawodach 

Sz ko ła  Podstawo wa  w Węgl is ka ch   
Dyre kt or  Szkoł y  mgr  GraŜy na  Ur ba n  

 W bieŜącym roku szkol-
nym realizujemy Program In-
nowacyjny „Ekomoda w na-
szej szkole”. W swojej innowa-
cji wyszliśmy z załoŜenia, Ŝe 
kaŜdy uczeń powinien przyswo-
ić sobie wiedzę o otaczającym 
świecie, aby umiejętnie wpły-
wać na obecny i przyszły jego 
stan. Poprzez róŜnorodne dzia-
łania staramy się wyzwolić ak-
tywną posta-
wę wobec 
najbliŜszego 
środowiska i 
nawyki proz-
drowotne.  

 Od roku 2005 funkcjo-
nuje sala informatyczna wypo-
saŜona w wysokiej klasy kom-
putery, skaner, drukarkę lasero-
wą i rzutnik multimedialny.  
 W grudniu ubiegłego 
roku otrzymaliśmy komputery 
do biblioteki szkolnej, celem 
przygotowania Internetowego 
Centrum Informacji Multime-

szych nauczycieli. DuŜą rolę w 
Ŝyciu naszej szkoły odgrywają Ro-
dzice, dzięki którym organizowali-
śmy szereg waŜnych imprez. To 
równieŜ dzięki ich pracy dofinan-
sowaliśmy wyjazdy dzieci na spek-
takle do MDK – u w Łańcucie, do 
kina „Helios” w Rzeszowie, upo-
minki na róŜne okazje. Rodzice 
starali się takŜe o pozyskanie spon-
sorów, którzy m.in. sfinansowali 
dzieciom wyjazd na wspaniałą re-
wię na łyŜworolkach, zabawę z 
wodzirejem z okazji Dnia Dziecka, 
zakupili sprzęt nagłaśniający, stro-
je sportowe, sprzęt do sali gimna-
stycznej. Rodzice organizowali 
imprezy dochodowe oraz kierma-
sze, na których sprzedawane były 
świąteczne wyroby wykonane 
przez dzieci i rodziców.  

dialnej. Informacje o pracy, wy-
darzeniach moŜna znaleźć na 
szkolnej stronie internetowej 
www.sp3rakszawa.republika.pl 
            Aby było bezpiecznie, a 
zarazem przyjemnie, sale lekcyj-
ne, korytarze są na bieŜąco re-
montowane i upiększane koloro-
wymi dekoracjami. 
 Obok drobnych, bieŜą-
cych prac remontowych, na wa-
kacjach została wymieniona sto-
larka okienna, drzwiowa oraz 
połoŜona kostka brukowa. 

   
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Rakszawie 
Zofia Antosz   

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

Fot; Warsztaty dla Rodziców 

Fot; Zdrowo Ŝyć”- inscenizacja w ramach 
programu innowacyjnego w wykonaniu uczniów 

PowaŜne inwestycje są 
moŜliwe dzięki wielkiemu 

zaangaŜowaniu Wójta Gminy 
Rakszawa - Pani Marii Kula, 
jak i Przewodniczącego Rady 
Gminy – Pana Jana Panka,  za 
co cała Społeczność Szkolna  

Serdecznie Dziękuje. 

Fot;  Szkoła Podstawowa w Węgliskach 



BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA 

Strona 12    KWIECIEŃ 2008   

Sz ko ła  Podstawo wa  w W y drzu   
Dyre kt or  Szkoł y  mgr   Pi ot r  M ic hno 

 Szkoła Podstawowa w Wydrzu 
mieści się w centrum wsi, odwie-
dzający określają ją mianem 
„kolorowa szkoła”.  
 Grono pedagogiczne  to 
wysoko wykwalifikowani na-
uczyciele, większość z nich po-
siada kwalifikacje do nauczania 
kilku przedmiotów. Rada rodzi-
ców wybierana jest co cztery lata. 

 Działalność szkoły od-
bywa się wg wcześniej ustalo-
nego harmonogramu imprez 
szkolnych, jak równieŜ połączo-
na jest ściśle z działalnością dy-
daktyczną. 
 W celu utrwalenia i po-
szerzenia wiedzy i umiejętności 
uczniowie uczestniczyli w kon-
kursach interpersonalnych Ku-

Fot:  Szkoła Podstawowa  w Wydrzu 

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

sportowych na szczeblu gminnym, 
- I miejsce dla Arkadiusza Tama z 
kl. VI b i Dawida Kania z kl. V, 
oraz II miejsce dla Dagmary Sto-
pyra i Kornelii Czerwonka z klasy 
VI w „Tenisie Stołowym debel”  
- III miejsce dla Arkadiusza Tama 
kl VI i Dawid Kania kl. V w 
Powiatowych Zawodach Sporto-
wych w Tenisie Stołowym  
- III miejsce dla Arkadiusza Tama 
z kl. VI, Konrada Bąk  z kl. V, 
Dawida Kania z  kl V w III Me-
moriał Jana Pawia II w Mini Siat-
kówce Szkól Podstawowych. 
  Od czterech lat bierzemy 
udział w Sportowej Olimpiadzie 
dla dzieci z oddziału przedszkol-
nego „Przedszkolaka”. W Gmin-
nym Konkursie Recytatorskim 
„Raki 2007” uczennica kl. VI 
Dagmara Stopyra zdobyła wy-
róŜnienie. Uczniowie brali udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Przedmiotowym „EDP z języka 
polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. W ogólnopolskim 
konkursie pt. Matematyczne Mi-
strzostwa Dzieci i MłodzieŜy 
„Kwadratura koła” uczniowie z kl. 
V zajęli w Powiecie następujące 
miejsca: Dominika Cisek I miej-
sce, Kamil Woś - II miejsce i Ka-
mil Kondziolka - III miejsce . 
Uczniowie z klasy VI zajęli w Po-
wiecie następujące miejsca: An-
dŜelika Cisek I miejsce, Dagma-
ra Stopyra II miejsce i Arka-

diusz Tama - III miejsce.  
 W konkursie pt. „Szopka 
Betlejemska” uczeń kl. 0 -
Bartosz Maziarz  zajął I miej-
sce, natomiast w konkursie pla-
stycznym „Kubuś Puchatek, Miś 
Uszatek i ich przyjaciele” uczen-
nica klasy VI Natalia Całka  
zdobyła I miejsce i nagrodę rze-
czową. 
 Szkoła uczestniczy w pro-
gramie Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej i otrzymuje do-
płaty do spoŜycia mleka od grud-
nia 2007 r. w ramach akcji pt. 
„Szklanka mleka w szkole cze-
ka”. 
 Braliśmy równieŜ udział 
w akcji „Światełko pamięci dla 
Cmentarza Łyczakowskiego we 
Lwowie” i do końca listopada 
zebraliśmy 68 zniczy, które prze-
kazaliśmy do Komendy Hufca w 
Łańcucie. 
 Uczestniczyliśmy takŜe w 
akcji „Dzieci Dzieciom” -  zbiór-
ce środków rzeczowych i mate-
riałów szkolnych na rzecz dzieci 
z  Iraku i Afganistanu. Zebrano: 
114 zeszytów, 25 bloków, 14 
ołówków, 26 opakowań kredek. 
Zebrane dary zostały przekazane 
do Zespołu Szkół Technicznych 
w Łańcucie.  
 W minionym półroczu 
szkolnym średnio wydawanych 
było 40 obiadów, w tym 27 /II 
danie/ było finansowanych z 

Gminnej Opieki Pomocy Spo-
łecznej; natomiast pozostałe były 
płacone przez rodziców. 
 We wrześniu dofinanso-
wanie do zakupu mundurków 
otrzymało 39 uczniów z klas I -
VI, natomiast dopłatę do zakupu 
podręczników przyznano 19 
uczniom z klas 0 - III. Dla 22 
uczniów wypłacano IX – XII  
2008 r. stypendia z Gminy w wy-
sokości 315 zł. Czworo uczniów 
w listopadzie otrzymało zasiłki 
szkolne. Wszyscy uczniowie 
otrzymywali nieodpłatnie mleko 
białe. 
 W 2007 r. dokonano wy-
miany pękniętego kotła gazowe-
go. Koszt wymiany wynosił 11-
682,79 zł. W ramach planu finan-
sowego na 2007 r. został pomalo-
wany dolny korytarz oraz klatka 
schodowa. W listopadzie 2007 
roku została zostały rozprowa-
dzone kalendarzyki kieszonkowe 
i zebrano 100 zł., które zostały 
przekazane na konto Fundacji Na 
Rzecz Osób Niewidomych i Nie-
pełnosprawnych „POMÓś I TY. 
W grudniu 2007 roku zostały za-
kupione lektury do biblioteki 
szkolnej ze środków Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie. 
 

  
Dyrektor i Nauczyciele  

Szkoły Podstawowej   
w  Węgliskach 
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Uczniowie wraz z kołem łowiec-
kim dokarmiają zwierzęta w 
okresie zimowym w tym celu 
został wykonany paśnik ustawio-
ny w pobliŜu budynku szkolnego. 
 W Szkolnym Konkursie 
na najlepszego zbieracz makula-
tury od września 2007 r. ucznio-
wie zebrali ponad 1000 kg maku-
latury. 
 Działalność w celu roz-
woju u uczniów uzdolnień huma-
nistyczno- historycznych jest re-
alizowana poprzez uczestnictwo 
w szeregu konkursach organizo-
wanych w szkole w konkursach 
gminnych organizowanych przez 
Gocki. 
JednakŜe istotnym elementem 
rozwoju kulturalnego i świado-
mości historycznej jest aktywne 
uczestnictwo całej społeczności 
w imprezach i akademiach oko-
licznościowych jak równieŜ orga-
nizowanych z okazji rocznic hi-
storycznych m.in. były to: 
⇒ Pasowanie na ucznia 
⇒ Dzień Nauczyciela 
⇒ Dzień Odzyskania Niepod-

ległości 
⇒ montaŜ słowno muzyczny- 

„Dni Papieskie” 
⇒ Spotkanie opłatkowe 
⇒ Dzień Babci i Dziadka 

Imprezy te udowodniły jak 
moŜna wspólnie rodzice, ucznio-
wie, nauczyciele tworzyć udane 
przedsięwzięcia. 
 Reaktywowana biblioteka 
szkolna została skatalogowana i 

ratorium Oświaty takich jak kon-
kurs humanistyczno-historyczny 
oraz matematyczno-przyrodniczy. 
 Przeprowadzono równieŜ 
próbny egzamin dla uczniów klasy 
szóstej, który miał zdiagnozować 
stan przygotowania uczniów do 
właściwego sprawdzianu, oraz wy-
ciągnąć odpowiednie wnioski. 
 W celu uatrakcyjnienia 
kształcenia matematyki w dniu 
17.03.2008 roku odbył się Szkolny 
Konkurs „Mistrz matematyki”, w 
którym nagrody zostały ufundowa-
ne przez Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe, 
 Dzieci młodsze z klas 0-III 
biorą natomiast udział w klaso-
wych konkursach matematycznych 
(mistrz dodawania i odejmowania, 
mnoŜenia i dzielenia) społecznie 
prowadzone jest od drugiego se-
mestru kółko matematyczne „Klub 
pod cyferką”. 
 Szkoła organizuje konkurs 
szkolny na NAJLEPSZEGO 
ZBIERACZA BATERII , który 
jest zgłoszony do konkursu organi-
zowanego przez Związek Komu-
nalny „Wisłok” (II miejsce i na-
groda komputer w roku 2006) oraz 
uczniowie biorą udział w Ogólno-
polskim programie edukacji ekolo-
gicznej „KaŜdy uczeń wie, co ro-
bić z ZZSEE”. 
 O g ó l n o p o l s k a  a k c j a 
„Sprzątanie Świata” została w 
naszej szkole poszerzona i dodat-
kowo we współpracy z kołem ło-
wickim „RYŚ” sprzątaliśmy drogi 
leśne. 
 

jest w miarę moŜliwości uzupeł-
niana o nowe pozycje, a konkur-
sy czytelnicze, lekcje muzealne 
mają na celu uatrakcyjnienie i 
rozwój czytelnictwa. 
 W dalszym ciągu prowa-
dzona jest akcja gromadzenia i 
eksponowania zbiorów w szkol-
nej Izbie Regionalnej, szkolne 
Koło Miłośników Regionu reda-
guje od kilku lat gazetkę 
„Wydra”. 
 W celu podniesienia bez-
pieczeństwa naszych uczniów 
organizowane są róŜnorodne 
spotkania i prezentacje m.in.: 
⇒ spotkanie z policjantem 
⇒ szkolenie uczniów nt. udzie-

lania Pierwszej Pomocy 
przedlekarskiej przy udziale 
sprzętu ufundowanego przez 
Orkiestr ę Świątecznej Po-
mocy 

⇒ pokaz filmów i prezentacji 
Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy  oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 

⇒ Gminny Konkurs PoŜarni-
czy 

 Działalność sportowa w 
naszej szkole sprowadza się do 
działania w dwóch płaszczy-
znach: pierwsza to szeroko poję-
ta profilaktyka przeciwdziałania 
wadom postawy, druga to 
uczestnictwo w szeregu impre-
zach włączonych do terminarza 
gminnych i powiatowych imprez 
sportowych.  
 Uczniowie naszej szkoły 
uczestniczą w konkursach w róŜ-

Fot: Uroczysty apel z okazji „Dnia Nauczyciela” 

Fot: Widowisko  z okazji „Dnia Babci i Dziadzia”- 

Fot: „Sprzątanie Świata”- wrzesień 2007 
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Publi cz ne  Gi mnazj um  im .  Księdza  Stefana  Kar dy nała  
W ysz yńs kieg o  w Ra kszawie   

Dyre kt or  Szkoł y  mgr  Mar ta  Ra do ms ka  

 W ramach działalności 
pozaszkolnej w Szkole prowa-
dzone są:    
⇒ zajęcia tańca towarzyskiego 

dla młodzieŜy szkolnej 
⇒ turnieje gry w tenisa stoło-

wego dla mieszkańców Wy-
drza 

⇒ rozgrywki w piłk ę siatkową 
dla młodzieŜy szkolnej 

⇒ dyskoteki dla młodzieŜy 
szkolnej 

⇒  we współpraca z GOKiC 
odbywają zajęcia zespołu 
tańca regionalnego, który 
uświetnia koncerty gminne 
jak i szkolna akademię 
„Dzień Babci i Dziadka”. 

 Warsztaty rodzinne to 
spotkania towarzyskie rodziców, 
nauczycieli i uczniów, podczas 
których wykonuję się róŜne for-
my plastyczne na potrzeby szko-
ły, wymienia doświadczenia, po-
glądy poznaje się nowe techniki 
plastyczne. Spotkania te owocują 

nych konkurencjach. Organizuje-
my równieŜ w naszej szkole zawo-
dy międzyszkolne i gminne gosz-
cząc uczniów z innych placówek. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
wysoki poziom tenisa stołowego 
zwłaszcza dziewcząt (V miejsce w 
zawodach powiatowych). 
 Samorząd Szkolny podej-
muje szereg działań i wspiera 
ogólnopolską akcję charytatyw-
ną na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych „PomóŜ i Ty”. 

 Zainicjował m.in.. zbiera-
nie korków i nakrętek z tworzywa 
sztucznego w celu wsparcia zaku-
pu wózka inwalidzkiego dla 10 
letniego chłopca. 
 Szkoła prezentuje swoje 
dokonania oraz reklamuje piękne 
zakątki Wydrza poprzez stronę in-
ternetową: 
www.spwydrze.w.interia.pl  
redagowaną przez uczniów na kół-
ku informatycznym. 

równieŜ nowymi planami zwią-
zanymi z działalnością teatru 
lokalnego MAM, którego ostat-
nie przedstawienie uświetniło 
szkolne Spotkanie opłatkowe. 

W celu wsparcia Szkoły 
w jej działalności zostały podjęte 
działania, które doprowadziły do 
powołania Stowarzyszenia Ab-
solwentów i Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w Wydrzu. Sto-
warzyszenie uzyskało osobo-
wość prawną i w swojej krótkiej 
działalności pozyskało środki na 
dofinansowanie w duŜej części 
dwudniowej wycieczki uczniów 
do Zakopanego, zakupu nagród 
rzeczowych do konkursów 
szkolnych. W miesiącu lutym 
2008 r. Stowarzyszenie dofinan-
sowało wyjazd dzieci do teatru 
„Maska” w Rzeszowie. 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Wydrzu  
mgr  Piotr Michno 

serdeczne podziękowania za trud 
włoŜony w prowadzenie gimna-
zjum oraz Ŝyczyli wielu dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej. 

Oprócz zadań dydaktycz-
nych realizujemy w naszej szkole 
– jak co roku – zadania wycho-
wawcze, wśród których prioryte-
tami są m.in.: pogłębianie współ-
pracy z rodzicami, promowanie 
szkoły w środowisku lokalnym, 
wprowadzenie innowacji pedago-
gicznych, dłuŜsze wycieczki 
szkolne, eliminowanie z Ŝycia 
szkolnego objawów stosowania 
przemocy, agresywnych zacho-
wań oraz niszczenia mienia 
szkolnego przez wdroŜenie pro-
gramu „Zero tolerancji w szko-
le”, propagowanie wartości pa-
triotycznych. 

Zgodnie z tym zostały 
podjęte róŜnorodne inicjatywy, 
m.in. wyjazdy uczniów do kina i 
teatru, spotkanie z archeologią 
połączone z ciekawym pokazem 
eksponatów z róŜnych epok. Du-
Ŝym zainteresowaniem uczniów 
cieszyła się innowacja pedago-
giczna w postaci Tygodnia Hu-
manistycznego „Z mitologią za 
pan brat”,  na który złoŜyły się 
konkursy z dziedzin humani-
stycznych. 

 
Rok szkolny 2007/08 przy-

witało w rakszawskim gimnazjum 
348 uczniów. Nastąpiła zmiana na 
stanowisku dyrektora szkoły - pa-
na mgra inŜ. Henryka Zielonkę 
zastąpiła pani mgr Marta Radom-
ska. W związku z tym nauczyciele 
i uczniowie złoŜyli panu Zielonce 

Fot: Uroczystość z okazji „Dnia Edukacji Narodowe” 
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 Tak jak w latach ubie-
głych organizowano akademie 
okolicznościowe i imprezy szkol-
ne, m.in. pasowanie na gimnazja-
listę, andrzejki, zabawę choinko-
wą, w przygotowanie których 
chętnie włączali się rodzice 
uczniów. Warto zaznaczyć, Ŝe 
akademia z okazji Dnia Niepod-
ległości miała w tym roku szkol-
nym szczególnie uroczystą opra-
wę i była wspólnym dziełem na-
szej szkoły i Zespołu Szkół Tek-
stylno – Gospodarczych w Rak-
szawie. Zaprezentowana została 
nie tylko Uczniom, ale takŜe spo-
łeczności lokalnej. 

Przed Świętem Wszyst-
kich Świętych młodzieŜ zaanga-
Ŝowała się w rozprowadzenie 
zniczy, a przed BoŜym Narodze-
niem w sprzedaŜ kartek świątecz-
nych, z których dochód przezna-
czono na dofinansowanie  wycie-
czek dla gimnazjalistów pocho-
dzących z niezamoŜnych rodzin. 
 Przed BoŜym Narodze-
niem uczniowie zanieśli wraz z 
Ŝyczeniami do urzędów i szkół z 
terenu Gminy Światełko Betle-
jemskie.  

 
Ciekawą inicjatywą był 

teŜ konkurs palm wielkanocnych. 
W ciągu następnych mie-

sięcy z pewnością nie zabraknie 
równieŜ  interesujących wyda-
rzeń. Warto wspomnieć chociaŜ-
by o  zaplanowanym na miesiąc 
maj I Przeglądzie Teatrów Szkol-
nych im. Z. Turskiej czy III Me-
moriale im. Jana Pawła II w Mini 
Siatkówce Par Mieszanych. 

MoŜemy pochwalić się 
sukcesami, jakie odnoszą nasi gim-
nazjaliści w róŜnych dziedzinach. 
Uczeń klasy III c Mateusz Decow-
ski został tegorocznym finalistą 
w etapie wojewódzkim Przedmio-
towego Konkursu Chemicznego. 
Ponadto został on laureatem VIII 
Sarzyńskiego Konkursu Chemicz-
nego, współorganizowanego po raz 
pierwszy w tym roku przez naszą 
Szkołę. Do etapu wojewódzkiego 
konkursów przedmiotowych za-
kwalifikował się takŜe uczeń klasy 
III d Jacek Babiarz, który brał 
udział w konkursie z fizyki i geo-
grafii. 

W Powiatowym Konkursie  
Matematycznym  im. J. Marszała 
w Łańcucie ci sami Uczniowie - 
Mateusz i Jacek zdobyli III miej-
sce, natomiast w Memoriale Piłki 
Siatkowej im. J. Gondeli współor-
ganizowanym przez ZSTG i rak-
szawskie gimnazjum nasze druŜy-
ny dziewcząt i chłopców uplaso-
wały się na I miejscu. 

W szkole działają – tak jak 
co roku – liczne koła zaintereso-
wań (m.in. Koło Polonistyczno – 
Dziennikarskie, które od 2004 r. 
wydaje gazetkę szkolną pt. 
„Burza Mózgów” oraz organiza-
cje szkolne UKS „Rak” Rakszawa, 
Caritas i Szkolny Klub Europejski 
„EOS”, którego uczestnicy  podob-
nie jak w ubiegłym roku przystąpi-
li do programu pod patronatem 
Centrum Edukacji Obywatelskiej – 
„Ślady przeszłości – uczniowie 
adoptują zabytki”. 

W dniu 17 czerwca  przed-
stawiciele młodzieŜy wraz z opie-
k u n a m i  w z ię l i  u d z i a ł 
w ogólnopolskiej prezentacji pro-
jektów zorganizowanej przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w 
Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie. 

Tematem tegorocznej pracy 
naszych gimnazjalistów są  rak-
szawskie tradycje ludowe. Mło-
dzieŜ skupiła się na wyszukiwaniu 

jak największej ilości informacji 
na temat Ŝycia mieszkańców 
Rakszawy – zwyczajów, obrzę-
dów, narzędzi pracy, gwary. 
Uczniowie przeprowadzili wy-
wiady z najstarszymi mieszkań-
cami naszej wsi. Ogólnopolska 
prezentacja wykonanych projek-
tów ma się odbyć (podobnie jak 
w ub. roku) w czerwcu w War-
szawie. 

Klub utrzymuje równieŜ 
kontakt z partnerską szkołą w 
Futrwangen w Niemczech, 
z której nadeszło zaproszenie na 
wyjazd. Trwają więc poszuki-
wania sponsorów, dzięki którym 
uczniowie naleŜący do klubu 
będą mogli zrealizować dalsze 
plany. 

Rok temu młodzieŜ od-
nowiła kamień znajdujący się na 
rakszawskich Błoniach upamięt-
niający dwukrotny pobyt Win-
centego Witosa w Rakszawie w 
latach 1932 – 1933. Uczniowie 
wykonali prace porządkowe 
przy pomniku.  
 

 
Na koniec warto dodać, Ŝe na: 
www.gimrak.internetdsl.pl znaj-
dują się bieŜące informacje do-
tyczące rakszawskiego gimna-
zjum. Serdecznie zapraszamy na 
naszą stronę internetową  

 
mgr Agnieszka Frączek 

Fot: Uroczystość „Przy wigilijnym stole” 
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W dniu 20 maja 2007 
r. z udziałem pani wójt Marii 
Kula, przedstawiciela Zakła-
du „ENERGOKOM”  - pana 
Andrzeja Janasa, pani wice-
dyrektor gimnazjum Danuty 
Dudek, opiekunek klubu – 
pań Danuty Cieśli i Marioli 
Panek oraz uczniów odbyło 
się uroczyste odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej ufundowa-
nej przez  
Zakład Usług Komunalnych 

„ENERGOKOM”.  
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OCHOTNICZA STRAś  POśARNA W RAKSZAWIE 

 Na terenie Gminy Rak-
szawa funkcjonuje OSP Raksza-
wa- Główny Oddział Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej włączony do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, OSP Rakszawa Kąty 
oraz jednostki pomocnicze  w 
Węgliskach.  
 W ramach działalności 
statutowej i prewencji, którą 
Główny Oddział Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w Rakszawie 
realizuje to szczególne formy 
współpracy z młodzieŜą. 
 Od kilkunastu lat OSP 
Rakszawa organizuje turniej 
Wiedzy PoŜarniczej i Konkurs 
Plastyczny o tematyce z zakresu 
przestrzegania przepisów prze-
ciwpoŜarowych oraz propagowa-
nia bezpieczeństwa i zmniejsza-
nia zagroŜenia poŜarowego. 

  
 Zarząd Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Raksza-
wie w dniu 3 kwietnia 2008 roku 
przeprowadził Eliminacje Gmin-
ne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy PoŜarniczej „Młodzie Ŝ 
zapobiega poŜarom”. W Turnie-
ju wzięli udział zwycięscy elimi-
nacji szkolnych (3 osoby z kaŜdej 
szkoły). Konkurs przebiegał 
zgodnie z regulaminem w dwóch 
etapach- test pisemny i ustny 
obejmujący zagadnienia ze zna-
jomości ochrony przeciwpoŜaro-
wej. Uczniowie w trzech grupach 
wiekowych: szkół podstawo-
wych, młodzieŜy szkoły gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej wy-
trwale walczyli o pierwsze miej-
sca na podium. 

 

Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy PoŜarniczej  

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

F O R M Y  W S P Ó Ł P R A C Y  Z  M Ł O D Z I EśĄ  

Komisja w składzie: kpt. Piotr 
Glac (KP PSP Łańcut)-
przewodniczący, mgr Marta Do-
łęga-Rewer (Gim. Pub.)-
sekretarz, mgr Maria Nycz (SP2)
-sekretarz, mgr Zbigniew OŜóg 
(SP Wydrze)-członek komisji, 
mgr GraŜyna Urban (SP Węgli-
ska)-członek komisji, mgr Wie-
sław Wawrzaszek (SP3)-członek 
komisji, Andrzej Sęk (OSP Rak-
szawa)-członek komisji, Paweł 
Suszak- Naczelnik OSP Raksza-
wa-członek komisji, przyznała 
nagrody wszystkim uczestni-
kom konkursu 

Zwycięscy I i II  miejsca będą 
reprezentować Gminę Rakszawa 
w Eliminacjach Powiatowych 
OTWP w siedzibie Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Łańcucie. 

I miejsce  

–MAGDALENA JANUSZ (SP2) 

II miejsce 

- PATRYK BUSZTA (SP3) 

III miejsce 

-DOMINIKA CISEK (SP WĘGLISKA) 

II kategoria wiekowa: 
Gimnazjum 

I miejsce 

 –PATRYCJA CISEK (PUB.GIMN.) 

II miejsce 

-JUSTYNA KULKA (PUB.GIMN.) 

III miejsce-  

-PIOTR SROCZYK (PUB.GIMN.) 

I kategoria wiekowa: 
Szkoła Podstawowa 

Fot: Finaliści Konkursu Wiedzy PoŜarniczej zakwalifikowani do etapu gminnego wraz z Komisją Konkursową i Prezesem OSP Rakszawa 
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 Zarząd Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Rakszawie 
przy współudziale Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu, Mi-
nisterstwa Kultury zorganizował 
K o n k u r s  P l a s t y c z n y 
„Zapobiegajmy poŜarom”  dla 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych z 
Gminy Rakszawa.  
 W dniu 10 kwietnia 2008 
roku nastąpiło rozstrzygniecie 
konkursu na szczeblu gminnym, 
którego przedmiotem były prace z 
dziedziny malarstwa i grafiki, wy-
konane przez dzieci i młodzieŜ 
oraz plastyków amatorów, doty-
czące ochrony przeciwpoŜarowej, 
akcji ratowniczo-gaśniczych i 
zwalczania klęsk Ŝywiołowych, 
tradycji i Ŝycia straŜackich środo-
wisk.  
 Eliminacje Gminne Kon-
kursu Plastycznego dla Dzieci i 
MłodzieŜy odbyły się pod nadzo-
rem Komisji w składzie: mgr 
Barbara  Gwizdak  (SP1) -
przewodnicząca, mgr Maria Nycz 
(SP2)-sekretarz, mgr Halina Dec 
(SP2)-członek komisji, mgr Bar-
bara Komorowska (SP3)-członek 
komisji, mgr Lucyna Grabarz (SP 
Wydrze)- członek komisji, mgr 
Marta Dołęga-Rewer (Gim. Pub.)-
członek komisji.  
Jury przyznało nagrody w czte-
rech kategoriach wiekowych:  

 

 

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  

Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny  

„Zapobiegajmy poŜarom”   

 W „Dniu StraŜaka”, 
który  obchodzimy 5 maja, 
od kilku lat OSP Rakszawa 
udaje się do szkół i przed-
szkoli na terenie Gminy re-
alizując program współpracy 
z dziećmi w formie-
pogadanek na temat przepi-
sów bezpieczeństwa prze-
ciwpoŜarowego. Dzieci mają 
moŜliwość zobaczyć i zapo-
znać się ze sprzętem poŜar-
niczym, przymierzyć ubra-
nie (NOMEKS) i w sposób 
najbardziej przyjazny przy-
swajają wiedzę. 

 W tym dniu  Prezes 
Zarządu  Oddziału Gminne-
go Tadeusz Świętoniowski 
wręczy nagrody  uczestni-
kom Konkursu Plastyczne-
go. 

  Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP 
w Rakszawie bardzo rzetel-
nie i zgodnie z regulaminem 
przeprowadza Konkursy i 
Turnieje z zakresu wiedzy 
poŜarniczej. Na ten cel, w 
tym roku z budŜetu Gminy, 
przeznaczono 320,91 zł na 
nagrody dla uczestników 
szczeblu gminnego w Kon-
kursie Wiedzy PoŜarniczej. 

  

I kategoria wiekowa: 
Przedszkola 

II kategoria wiekowa: 
Szkoła Podstawowa 

Klasy I-III 

-ARTUR PUDŁO (PRZED. NR 1) 

-JAKUB BABIARZ (PRZED.NR 1) 

-HUBERT DYRDA (PRZED. NR 1) 

-ALICJA DEC (SP1) 

-MICHAŁ KOCHMAN (SP2) 

-KATARZYNA BOLESŁAWSKA (SP1) 

III kategoria wiekowa : 
Szkoła Podstawowa 

Klasy IV-VI 

-ARTUR RAK (SP3) 

-KINGA MISZTAL (SP2) 

-PAULINA KUCA (SP1) 

IV kategoria wiekowa: 
Gimnazjum 

-TOMASZ BARAN (PUB.GIMN.) 

-JOLANTA DOŁĘGA (PUB.GIMN.) 

-JUSTYNA KULKA (PUB.GIMN.) 

Fot: Finałowe Prace Konkursu Plastycznego zakwalifikowane do etapu powiatowego.   
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  K l u b  S p o r t o w y 
„Towarzystwo Kultury Fizycznej 
w Rakszawie” powstał z inicjaty-
wy działaczy sportowych z klubów 
UKS Anilana Rakszawa i UKS Rak 
Rakszawa. Jego powstanie podyk-
towane było potrzebą połączenia 
dwóch organizacji realizujących 
bardzo podobne zadania z dziedzi-
ny kultury fizycznej. Zamierzeniem 
inicjatorów było połączenie sił, by 
nie tylko kontynuować działalność 
siatkarską, ale równieŜ na miarę 
potrzeb lokalnego środowiska two-
rzyć nowe inicjatywy. Dlatego teŜ 
stowarzyszenie otrzymało bardzo 
pojemną nazwę „Towarzystwo Kul 

 

tury fizycznej”, gdzie pragniemy 
dać pole do działania wszystkim 
pasjonatom sportowym, ludziom 
aktywnym, pragnącym poświę-
cić cząstkę samego siebie pracy 
z dziećmi, młodzieŜą, a takŜe i 
dorosłymi. Szeroko otwieramy 
drzwi przed wszelkimi działa-
niami rekreacyjno- sportowymi, 
posiadamy przekonanie, Ŝe ak-
tywność fizyczna sprzyja zdro-
wemu rozwojowi społeczeń-
stwa. Swoimi ofertami pragnie-
my zaraŜać jak największa licz-
bę młodych i starszych ludzi, 
których juŜ teraz jest bardzo 
wielu.  

  

  
 Przy jednostce OSP Rak-
szawa funkcjonują trzy Młodzie-
Ŝowe DruŜyny PoŜarnicze Dziew-
cząt i Chłopców. Dwie DruŜyny 
Dziewcząt i jedna Chłopców. 
Opiekunem druŜyn jest mgr Jan 
Jabłoński –(Powiatowy Koordyna-
tor Sportu w szkołach gimnazjal-
nych).  
  
 

 

 

 

mgr Paweł Przybyło 

Władzom Samorządu 
Gminnego za ufundowanie 

nagród w Konkursach,  
OSP Rakszawa  

Serdecznie Dziękuje. 

 Do największych osią-
gnięć w zawodach sportowo-
poŜarniczych naleŜy wymienić 
m. in. WICEMISTRZOSTWO 
POLSKI W CZĘSTOCHO-
WIE, MISTRZOSTWO POL-
SKI W KOŚCIANIE-2000 r. 
oraz udział w MISTRZO-
STWACH NIEMIEC- w ra-
mach druŜyn zaproszonych. 
 Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Rakszawie w miesiącu 
czerwcu od kilku lat organizuje 
charytatywny Festyn Rodzinny, 
w którym OSP Rakszawa bie-
rze czynny udział, przygotowu-
jąc ćwiczenia bojowe, pokazy 
straŜackie.  
Ponad połowa uczestników 
MłodzieŜowych DruŜyn PoŜar-
niczych to absolwenci SP 2. 
 Zainteresowanie mło-
dych ludzi tematem poŜarni-
czym jest coraz większe. 

Współpraca z młodzieŜą ma na 
celu zapoznanie młodych ludzi z 
zasadami ochrony przeciwpoŜa-
rowej, zagadnieniami z zakresu 
przestrzegania przepisów prze-
ciwpoŜarowych, propagowanie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜaro-
wego i zmniejszania zagroŜenia 
na szczeblu Gminy. Poprzez 
dziecko, w sposób najbardziej 
dobitny trafiamy do Rodziców. 
To forma prewencyjna, która ma 
uchronić dom, szkołę przed wy-
stąpieniem poŜaru. Współpraca 
StraŜy PoŜarnej z młodzieŜą, Dy-
rektorami szkół, nauczycielami i 
dziećmi to podmiot, z którym 
chcemy współpracować 
 

 
 

Prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej  
w Rakszawie  

Tadeusz Świątoniowski 

Zapraszamy do śledzenia 
ofert zamieszczanych na 

stronie internetowej 
www.tkfr.pl, gdzie na 

bieŜąco zamieszczane są 
ogłoszenia nowych 

propozycji, sprawozdania 
z odbytych imprez i 

wiele innych ciekawych 
informacji.        
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I  CZYTELNICTWA 
 W RAKSZAWIE 

W pierwszą niedzielę lu-
tego GOKiC w Rakszawie zorga-
nizował V Przegląd Zespołów 
Tanecznych „Klaunada 2008”. 
Przegląd odbył się w sali teatral-
nej Zespołu Szkół Tekstylno Go-
spodarczych w Rakszawie. Ce-
lem przeglądu była prezentacja 
dorobku zespołów tanecznych 
jak równieŜ konfrontacja ich po-
ziomu i moŜliwości artystycz-
nych, popularyzacja róŜnorod-
nych form ruchowo – tanecznych 
wśród dzieci i młodzieŜy oraz 
wspólna zabawa i nawiązanie 
nowych kontaktów. W tym roku 
na przegląd przyjechały zespoły 
z sąsiednich miejscowości tj.: z 
Grodziska Dolnego, LeŜajska, 
Cierpisza, Kamienia, Biedaczo-
wa, Sędziszowa Małopolskiego, 
Chmielnika, Górna, Białobrzeg, 
Głogowa Małopolskiego, Huso-
wa, Rzeszowa, Brzózy Królew-
skiej i śołyni.  

GOKiC w Rakszawie  
reprezentowało sześć zespołów 
tanecznych: „Promyczek” i 
„Tokio” – które prowadzi in-
struktor Barbara Stopyra oraz 
„Mały Flesz”, „Flesz”, „Toxic” i 
Formacja Tańca Towarzyskiego, 
które prowadzi  instruktor Agata 
Miąsik.  

Jury w składzie: Aneta 
Markiewicz – przewodnicząca 
jury (dyrektor artystyczny Dzie-
cięcego Zespołu Tanecznego 
„Uśmiech”  działającego przy 
Wojewódzkim Domu Kultury w 
Rzeszowie), Dorota Biegaj 
(instruktor zajęć utaneczniają-
cych i rytmicznych w rzeszow-
skich przedszkolach i szkołach) i 
Jakub Miąsik (instruktor tańca 
towarzyskiego) przyznało nagro-
dy w trzech kategoriach wieko-
wych: 

I miejsce zajął Zespół „Mini K1” z 
Osiedlowego Domu Kultury Staro-
niwa Rzeszów  
II miejsce zajął Zespół „Mały 
Flesz” z Rakszawy.  
WyróŜnienie przypadło zespołowi 
„Smerfetki” z Grodziska Dolnego. 

I miejsce przypadło Zespołowi 
„Flesz” z Rakszawy 
II miejsce zajął Zespół 
„Kamyczek” z Kamienia 
III miejsce zajął Zespół „Tokio” z 
Rakszawy. 

I miejsce zajął Zespół Tańcząca 
„Trójka” z Chmielnika 
II miejsce otrzymał Zespół „Fajne 
Gienki” z LeŜajska  
 III miejscu uklasyfikował się Ze-
spół „Wiatki” z śołyni.  
WyróŜnienie otrzymały zespoły: 
„Pasja” z Białobrzeg i „Devesive 
Girls” z Głogowa. 

I miejsce zajął Zespół „Klaps” z 
Osiedlowego Domu Kultury 
„Staroniwa” Rzeszów 
II miejsce przypadło zespołowi 
„Toxic” z Rakszawy 
III miejsce zdobył Zespół „Anixi” 
z Rzeszowa. 
WyróŜnienie dla  „Blues” z  Sędzi-
szowa Małopolskiego oraz za oso-
bowość sceniczną tancerza z Ze-
społu „Swing” z Brzózy Królew-
skiej.  

I kategoria wiekowa: 

II kategoria wiekowa: 
widowisko  

ruchowo-taneczne 

III kategoria wiekowa : 
taniec nowoczesny 

III  kategoria wiekowa: 

Gratulujemy rakszawskim  
zespołom i Ŝyczymy im  

dalszych sukcesów! 

Fot: Zespół Tańca Nowoczesnego „Mały Flesz”- II miejsce 

Fot: Zespół Tańca Nowoczesnego „Tokio”- III miejsce 

Fot: Zespół Tańca Nowoczesnego „Mały Flesz”- I miejsce 

W II połowie kwietnia zapraszamy na otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego P. 
Anny Wilczek z Rakszawy.  
W miesiącu maju zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach archeologii doświad-
czalnej oraz w imprezie plenerowej „Otwarcie sezonu turystycznego w Rakszawie”. 
 

W I A D O M O ŚC I  K U L T U R A L N E  
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Fot: J. Jabłoński 


