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W ójt Gminy Rakszawa informuje,   
że do dnia 31.10.2012r. do Urzędu 

Gminy wpłynęło 111 wniosków z terenu 
Gminy Rakszawa osób zainteresowanych 
skorzystaniem w 2013r. z działań mających 
na celu usuwanie azbestu z nieruchomo-
ści, których właścicielami są osoby fizycz-
ne. 
 

P o ogłoszeniu naboru przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Rzeszowie, Gmina 
Rakszawa złoży wniosek o dofinansowa-
nie kosztów związanych z demontażem, 
transportem i zdeponowaniem odpadów 
azbestowych na składowisku.  
Koszty związane z zakupem i wykonaniem 
nowego pokrycia dachowego ponosi wła-
ściciel nieruchomości. 
 

P o otrzymaniu dofinansowania, Urząd 
Gminy powiadomi osoby zaintereso-

wane o przyznaniu pomocy  i dalszych 
czynnościach z tym związanych. 
 

D wie szkoły podstawowe z Rakszawy nr 2 i nr 3 są jednymi z 28 szkół 
w województwie podkarpackim, które zakwalifikowały się do udzia-

łu w pilotażowym Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła".  
 

Ogółem do Wojewody Podkarpackiego do 30 kwietnia br. wpłynęło 225 wnio-
sków z 79 samorządów.        Gmina Rakszawa ubiegała się o dofinansowanie 
pilotażu dla 3 szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3. W wyniku losowania za-
kwalifikowały się dwie. Biorąc pod uwagę ilość szkół  

 

D o 7 września 2012 roku dyrektorzy szkół przyjmowali wnioski na Wyprawk ę 
szkolną (dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny       

2012/2013). Złożono 106 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 104. Ogólnie wypła-
cono kwotę w wysokości 20 105,70 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wy-
nosiła 180,00 zł dla uczniów klas I-III szkół podstawowych lub uczniów niepełno-
sprawnych z klasy I-III. Kwotę 210,00 zł mógł otrzymać uczeń klasy IV oraz uczeń 
niepełnosprawny z klasy IV-VI szkoły podstawowej, a kwotę 325,00 zł uczeń niepeł-
nosprawny z klas I-III gimnazjum. Kwotę 352 zł mógł otrzymać uczeń klasy I szkoły 
ponadgimnazjalnej mającej siedzibę na terenie Gminy Rakszawa.  
Wypłata wyprawki nastąpiła po przedstawieniu rachunków za zakup podręczników 
szkolnych w ZEASiP w Rakszawie. 
 

Opr. Jadwiga Wiśniowska dyrektor ZEASiP w Rakszawie 

W niosek na zasiłek szkolny składa się do Wójta Gminy Rakszawa nie 
później niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego    

tj. śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców, 
utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia w wyniku np. po-
żaru, powodzi, katastrofy budowlanej, włamania, ciężkiego wypadku lub 
nagłej choroby ucznia, innych zdarzeń losowych, powodujących, że nie są 
zaspokojone potrzeby edukacyjne ucznia. Kryterium dochodowe–brak.  
W 2012 roku wypłacono kwotę 16 170,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków szkolnych.  
 

Opr. Jadwiga Wiśniowska dyrektor ZEASiP w Rakszawie 

 

  

W  dniach od 1 sierpnia 2012r. do     
31 sierpnia 2012r. były przyjmowa-

ne  wnioski o zwrot podatku akcyzowego za 
olej napędowy zakupiony przez producen-
tów rolnych w okresie od 1 lutego 2012 r. do 
31 lipca 2012 roku.  
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przy-
znanego na podstawie decyzji, nastąpiła   
w październiku br.  
Kwota dotacji wyniosła łącznie 15 084,41zł.  
Zwrot otrzymało 111 wnioskodawców. 
 

Opr. Renata Kuca 

W  dniach od 1-15 września 2012 roku w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Rakszawie przyjmowane były wnioski na Stypendium szkolne. 

Wpłynęło 355 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 344.  
Decyzją Wójta Gminy Rakszawa przyznano kwotę stypendium w wyso-
kości 336,00 zł na jednego ucznia.  
Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu rachunków potwierdza-
jących dokonanie zakupu pomocy dydaktycznych np. (podręczników 
szkolnych, pomocy szkolnych, stroju i obuwia sportowego, potwierdzenia 
udziału w zajęciach edukacyjnych).  
 

Opr. Jadwiga Wiśniowska dyrektor ZEASiP w Rakszawie 
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R ada Gminy w Rakszawie w miesiącu październiku i listopadzie 
2012roku obradowała na dwóch sesjach. 

 

W dniu 29 października 2012 roku podjęto uchwały m.in.: 
 

1. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunk-
cyjnego w miejscowości Rakszawa, 
2. w sprawie podziału Gminy Rakszawa na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu wyborczym - ustanowienie okręgów jednomandatowych,  
3. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę obli-
czenia podatku rolnego,  
4. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny, 
5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
6 w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych od Po-
wiatu Łańcuckiego. 
 

W dniu 28 listopada 2012 roku uchwalono miedzy innymi: 
 

1. Program opieki nad zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2012-2016; 
2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Rakszawa; 
3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych     
i kanalizacyjnych Zakładu Usług Komunalnych Energokom Sp. z o.o. 
w Rakszawie na lata 2012-2016;  

4. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samo-
rządowi Województwa Podkarpackiego - jako cel wskazano 
budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej; 
5. uchwałę w sprawie częstotliwości, terminu i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
6. uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
 

P odczas tych sesji Wójt Gminy przedstawiła informację      
z przebiegu inwestycji w roku bieżącym oraz realizacji 

projektów unijnych w naszej gminie. 
 

W  dniu 25 listopada radni uczestniczyli we mszy spra-
wowanej z okazji wspomnienia błogosławionego Ra-

fała Kalinowskiego - patrona Gminy Rakszawa odprawionej 
w Kościele  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przez ks. Ja-
na Woźniaka - proboszcza parafii.  
Wspólna modlitwa była podziękowaniem za kolejny rok pra-
cy oraz prośbą o łaski dla całej lokalnej społeczności.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Rakszawa 
Marzena Janas-Piwińska 

 
 

Harmonogram  odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych  
z terenu Gminy Rakszawa w I półroczu 2013r. 

 

 

 

REJON I II III IV V VI 
Potok, Budy 3 1 1 2 6 3 
Dymarka, główna droga 4 4 4 3 7 4 
Kościelne 7 5 5 4 8 5 
Wołochy 8 6 6 5 9 6 
Basakówka od krzyżówki do Posterunku Energetycznego 9 7 7 8 10 7 
od Posterunku Energetycznego do kościoła 10 8 8 9 13 10 

od kościoła do ośrodka zdrowia, po obu stronach  drogi do   
Węglisk 11 11 11 10 14 11 

od ośrodka zdrowia do Urzędu Gminy, drogą koło domu  
strażaka do  drogi do Węglisk 14 12 12 11 15 12 

od  nr 596 lewą stroną  drogi do Brzózy Stadnickiej 15 13 13 12 16 13 
od Urzędu Gminy prawą stroną drogi do nr 804 i domy pod 
Brzózą Stadnicką 16 14 14 15 17 14 

od nr 809 do kościoła na Rąbanym i z powrotem do drogi do 
Brzózy Stadnickiej 17 15 15 16 21 17 

od kościoła na Rąbanym do Wydrza 18 18 18 17 22 18 
Wydrze 21 29 19 18 23 19 
Kąty od Wydrza do Mościn, Mościny prawą stroną drogi 22 20 20 19 24 20 
od Mościn  lewą stroną drogi, Kąty koło cegielni, Kąty Smolne, 
Kołchoz 23 21 21 22 27 21 

Węgliska  24 22 22 23 28 24 

z  
Z akład Usług Komunalnych ENERGO-

KOM Sp. z o.o. w Rakszawie prowadzi 
nieodpłatnie zbiórkę zużytego sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego oraz opon 
przeznaczonych do utylizacji. Istnieje możli-
wość dostarczenia zużytego sprzętu i opon 
własnym transportem. Zbiórka prowadzona 
jest na terenie zakładu, 37-111 Rakszawa 
507 (obok budynku Urzędu Gminy) od po-
niedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15-
:00. Dodatkowy odbiór ww. sprzętu oraz 
odzieży i obuwia  z gospodarstw domowych 
będzie wcześniej ogłoszony.  
Zużyte baterie i akumulatory prosimy 
wystawić przed posesją w dniu odbioru 
surowców. Przypominamy o dokładnej 
segregacji surowców wtórnych. W przy-
padku stwierdzenia w workach na surow-
ce wtórne odpadów  komunalnych, worki 
nie będą odebrane. Prosimy również         
o zawiązywanie worków na odpady komu-
nalne oraz surowce wtórne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr telefonu: 17 22 49 253,  17 22 49 327.  
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P rogram  

U stala się na terenie Gminy Rakszawa roczne stawki 
podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 

1. od gruntów:     
◘ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  0,78 zł od  1 m2  powierzchni 

◘ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych  4,51 zł  od 1 ha powierzchni 
◘ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni 

2. od budynków lub ich części: 
◘ mieszkalnych - 0,61 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej 
◘ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej –20,00 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej 

◘ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-   
10,65 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

◘ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-

zumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych 
przez podmioty  udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 
1 m2

 powierzchni użytkowej 
◘ pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 4,80 zł od 1 m 2 powierzch-
ni użytkowej  

3. od budowli   
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3     
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

U stala się na terenie Gminy Rakszawa roczne stawki 
podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 

1. od gruntów:     
◘ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków  0,76 zł od  1 m2  powierzchni 

◘ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych  4,33 zł  od 1 ha powierzchni 
◘ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni 

2. od budynków lub ich części: 
◘ mieszkalnych - 0,61 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej 
◘ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej –19,90 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej 

◘ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-   
10,24 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej 

◘ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-

zumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych 
przez podmioty  udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 
1 m2

 powierzchni użytkowej 
◘ pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego 4,80 zł od 1 m 2 powierzch-
ni użytkowej  

3. od budowli   
2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3    
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

R ada Gminy Rakszawa w dniu 29 października 
2012r. podjęła Uchwałę Nr XXVII/106/12 w spra-

wie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego na 2013 rok z kwoty 75,86 zł 
za 1q do kwoty 60,00 zł za 1q. 

 

W  związku z przeprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe     
w Łańcucie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

dla Gminy Rakszawa, uległa zmianie klasyfikacja tych gruntów.  
Grunty związane z działką budowlaną straciły klasę. Powyższa zmia-
na ma znaczący wpływ na wysokość naliczanych podatków. Dotyczy 
to osób nie posiadających gruntów o łącznej powierzchni przekracza-
jącej 1,01 ha fizycznych lub przeliczeniowych użytków rolnych.  

Uchwała Nr XXVI/108/12 Rady Gminy w Rakszawie z dnia           
29 października 2012r. 

Uchwała Nr XIV/59/11 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 24 listo-
pada 2011r. 
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U cząc i wychowując dzieci     
w młodszym wieku szkolnym 

stale poszukujemy nowych, atrak-
cyjnych form i metod przekazywa-
nia wiedzy. W okresie, kiedy dziec-
ko ma ogromne potrzeby i możliwo-
ści poznawcze, jest ciekawe świata, 
trzeba mu to umożliwi ć i wyjść ze 
sztywnych miejsc pracy, jakimi są 
klasa i ławka szkolna. Najlepszą 
okazją do poznania tego, co nas 
otacza, uczenia się wśród innych, są 
wyjazdy połączone z nauką, tzw. 
zielone szkoły.  
Są one przejawem troski nauczycie-
li nie tylko o efektowną i efektywną 
edukację uczniów, ale przede 
wszystkim o ich zdrowie i racjonal-
ny wypoczynek. Umożliwiają one 
kontynuację oddziaływań dydak-
tyczno-wychowawczych, ale za 
pomocą innych form, metod i środ-
ków niż w szkolnej ławce. 

D om Wczasów Dziecięcych 
charakteryzuje się tym,          

że pracuje w nim wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna, która prowa-
dzi zajęcia według wybranej i okre-
ślonej edukacji. Przybyli do Poręby 
Wielkiej uczniowie, wraz z opieku-
nami– p. M. Kus, p. J. Kuszaj          
i p. L. Pudło, zostali podzieleni na 
grupy według klas i objęci opieką 
przez wychowawców. I tak zaczęła 
się dla nich „wielka przygoda”.  
 

P oręba Wielka leży u podnóża 
Gorców obok Gorczańskiego 

Parku Narodowego. Spacery po 
okolicy dostarczały wielu wspania-
łych i niezapomnianych wrażeń. 
Wyprawa na „Orkanówkę” do Mu-
zeum Władysława Orkana, niektó-
rych przyprawiła o zadyszkę, ale 
wszyscy wdrapali się na wysoką 
górę. A warto było pokonać własne 
słabości, gdyż widoki były cudow-
ne. Wiele pozytywnych emocji 
dostarczył również wyjazd do Za-
kopanego. Wspaniała pogoda spra-
wiła, że wszyscy mogli podziwiać 
urodę naszych gór Tatr. Z Krzeptó-
wek i Gubałówki podziwiali poły-
skujący krzyż na Giewoncie i przy-
prószone śniegiem szczyty gór. 
Zobaczyli też skocznie narciarskie   

i spacerowali po Krupów-
kach, kupując pamiątki dla 
swoich bliskich.  
 

D zieci były również   
w Szczyrzycu, wio-

sce indiańskiej, gdzie usły-
szały dużo ciekawych infor-
macji o życiu Indian            
i uczestniczyły w różnych 
ciekawych zabawach.  
 

Z ajęcia, w których 
uczestniczyli ucznio-

wie naszej szkoły, były 
interesująco prowadzone      
i niezwykle urozmaicone. 
Gry i zabawy sportowe na 
hali lub podwórku, spacery, 
wycieczki, ognisko, dysko-
teki i karaoke –sprawiły, że 
czas mijał bardzo szybko i 

nadeszła pora powrotu do 
domu. Na apelu pożegnal-
nym dużo osób otrzymało 
dyplomy za różnorodne 
osiągnięcia, maskotki, ko-
szulki i inne gadżety. Rów-
nież nasze panie nauczy-
cielki wraz z panem kie-
rowcą otrzymali pamiątko-
we dyplomy.  
 

W spaniała atmosfera, 
która panowała w 

Domu Wczasów Dziecię-
cych, pyszne jedzenie, do-
skonałe warunki lokalowe, 
hala sportowa, sala bilardo-
wa, piłkarzyki, korty teni-
sowe- przyczyniły się do 
tego, że był to czas wspa-
niale spędzony. 
 

R ównież Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Rakszawie or-

ganizuje wyjazdy na zieloną 
szkołę. W tym roku szkolnym  
48 uczniów klas II-IV przebywa-
ło, od 8 do 12.10.2012 r., na tur-
nusie w Domu Wczasów Dzie-
cięcych w Porębie Wielkiej.  

Fot; Uczniowie z SP1 na zielonej szkole w Porębie Wielkiej.  

C elem wycieczki było zapozna-
nie dzieci z historią i kulturą 

najbliższej okolicy oraz integracja 
grup przedszkolnych.  

Z wiedziliśmy muzeum wraz          
z przewodnikiem – oprowa-

dzający nas gospodarze opowiadali 

o tym jak dawniej żyły babcie naszych 
babć. Prezentowali niezbędne w daw-
nych gospodarstwach urządzenia: ma-
selnice /takie zwykłe i bardziej zme-
chanizowane na korbkę/, żarna, drew-
niane balie do kąpieli, narzędzia go-
spodarstwa domowego, żelazka na 
węgiel.   
 

D zieci miały okazję zobaczyć  
dawne stroje, izby mieszkalne, 

wyposażenia kuchni, oborę, chlewiki, 
narzędzia rolnicze oraz wielki wiatrak, 
który służył  dawniej jako młyn. Zwie-
dziliśmy także olejarnię, muzeum po-
żarnictwa i kuźnię. 

 Rozpaliliśmy ognisko… każdy przedszkolak przy-
wiózł z wycieczki niezapomniane wrażenia i przeży-
cia, którymi dzielił się z innymi. Na  naszej wyciecz-
ce było coś lepszego niż słodycze- kiełbaska  upie-
czona przez rodziców na wielkim grillu  ufundowana 
przez Zakład Masarski ,,Niempol” z Markowej. 

 

Fot; Uczniowie z SP1 w Muzeum- Zagrody w Markowej.  

P ięcio i sześciolatki z Przed-
szkola nr 1 w Rakszawie    

w dniu 9 października 2012r. 
odwiedziły wraz z wychowaw-
cami i rodzicami Muzeum- Za-
grody w Markowej .  
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Janusz Krupczak  
Dyrektor ZSPiP Nr 1 w Rakszawie 

D o ceremonii przystąpi-
ło 44 dzieci z dwóch 

najmłodszych grup przed-
szkolnych. Był to szczegól-
ny dzień dla maluchów, 
które po raz pierwszy we 
wrześniu przekroczyły próg 
przedszkola oraz ich pierw-
szy publiczny występ          
w obecności Pana Dyrekto-
ra, wychowawców i przed-
stawicieli Rady Rodziców. 
Maluszki odważnie prezen-
towały przygotowane wier-

W ycieczka udała się 
znakomicie!  

Miejsce polecamy wszystkim 
dzieciom, które chciałyby 
„dotknąć” historii i na własne 
oczy zobaczyć, jak kiedyś 
żyły babcie naszych babć. 
 

Opr. Dorota Śli ż,  Edyta Rejman 

S kansen to kompleks budynków wchodzących w skład jednego gospodarstwa chłopskiego    
z XIX w. Budynki są wyposażone w przedmioty, narzędzia i urządzenia tak jak to było 

wówczas kiedy mieszkał, żył z rodzina i gospodarzył w obiektach ich właściciel. Można tam 
zwiedzić: chałupę kmiecia, stajnię, stodołę, sołek (spichlerz), wiatrak, studnię z żurawiem, cha-
tę ubogiego i bogatego chłopa, kuźnię, bróg, oraz ,,Galerię pod Strzechą”.  
Przy drodze dojazdowej do Zagrody – Muzeum znajduje się pomnik upamiętniający męczeń-
ską  śmierć rodziny Ulmów, rozstrzelanych przez Niemców za ukrywanie Żydów.  

 

sze, piosenki i tańce.  
Odświętnego wyglądu nabrała sala 
zajęć, nasze dzieci pięknie prezento-
wały się w uroczystych strojach. 
 

P unktem kulminacyjnym uro-
czystości było złożone przez 

dzieci przyrzeczenie oraz akt paso-
wania, którego dokonał dyrektor 
ZSPiP Nr 1 p. Janusz Krupczak. 
Ogromny ołówek dotykający kolej-
nych ramion, wywoływał wiele 
emocji. Nowo pasowani przedszko-
lacy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki ufundowane 
przez wychowawców i Radę Rodzi-
ców Przedszkola.  
 

U roczystość Pasowania okazała 
się dla wszystkich ogromnym 

przeżyciem, pełnym wrażeń i rado-
ści. Dla najmłodszych przedszkola-
ków była również próbą przed ko-
lejnymi występami w znacznie 
większym już gronie zaproszonych 
gości. 

                                                             

  Opr. Agnieszka Wojtas                                                         

W szyscy pierwszokla-
siści wystąpili w 

Fot; Uroczystość pasowania na Przedszkolaka. 

D nia 14 listopada dzie-
ci z Przedszkola Nr 1       

w Rakszawie obchodziły 
bardzo ważny dzień. Ma-
luchy, które w tym roku 
zostały przyjęte do przed-
szkola zostały uroczyście 
mianowane na przedszko-
laka. 

Bardzo serdecznie zapraszamy na nową  
stronę internetową przedszkola:  

 

www.przedszkole.sp1rakszawa.itl.pl 

 

odświętnych strojach i granatowych 
biretach.  
W części artystycznej dzieci wyka-
zały się umiejętnością recytowania 
wierszy i śpiewania piosenek.  
Następnie złożyły przysięgę  i odby-
ła się ceremonia pasowania.   
Dyrektor Szkoły p. Janusz Kupczak 
poprzez dotknięcie ramienia symbo-
licznym ołówkiem przyjął dzieci     
w poczet uczniowskiej braci. 
 

Fot; Uroczystość pasowania na Pierwszaka. 

U czniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upo-
minki od Rady Rodziców. Po części oficjalnej bohaterowie 

tego dnia oraz ich goście udali  się do klas na słodki poczęstunek. 
 
 

Opr. Jolanta Bolesławska 

W  dniu 24 październi-
ka 2012 roku, w 

Szkole Podstawowej nr 1 
w Rakszawie odbyła się 
uroczysta akademia z oka-
zji pasowania na ucznia.  
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O cenianie jest integralną częścią procesu 
edukacyjnego. Najczęściej mamy do 

czynienia z ocenianiem podsumowującym, 
które dzięki testom i egzaminom, ma potwier-
dzać to, czego uczniowie się nauczyli. Przy 
tak rozumianym ocenianiu szkoła ponosi od-
powiedzialność za poziom wiedzy przyswojo-
nej przez ucznia. Ocenianie może mieć także 
charakter kształtujący. Pod tym pojęciem na-
leży rozumieć system polegający na częstym 
kontrolowaniu postępów ucznia i stopnia zro-
zumienia nabywanej wiedzy, przy czym oce-

nianie ma przebiegać na zasadzie ciągłej 
interakcji między nauczycielem               
i uczniem. Dzięki takiemu systemowi 
oceniania nauczyciel może dostosowy-
wać strategie nauczania tak, aby pełniej 
reagować na rozpoznane potrzeby uczą-
cego się. 
 

B adania wykazały, że ocenianie 
kształtujące jest jedną z najbar-

dziej efektywnych strategii prowadzą-
cych do osiągania wysokich wyników 
nauczania. Istotne jest, aby te wysokie 
wyniki nauczania osiągali wszyscy 
uczniowie i jednocześnie nabywali umie-
jętności  „uczenia się, jak się uczyć”.  
Doradzanie, chwalenie, stawianie stopni 
- żadna z tych metod nie dostarcza infor-
macji opisowych, których potrzebują 
uczniowie, aby osiągnąć swoje cele.  
Zarówno zdrowy rozsądek jak i badania 
jasno pokazują: dopiero ocena kształtują-
ca, składająca się w dużej mierze z infor-
macji zwrotnej, zwiększa wydajność          
i osiągnięcia uczniów. 
 

Ż eby proces nauczania przebiegał pra-
widłowo, nauczyciel powinien wspo-

magać uczniów poprzez udzielanie im 
informacji zwrotnej, która częściowo 
zastępuje stopnie. Niektórzy twierdzą,    
że jest to „serce OK”. Są to informacje       
i wskazówki skierowane do ucznia przez 

nauczyciela po to, aby mógł zaplanować 
dalszą naukę. Akcentuje się w nich mocne 
strony ucznia, a także konstruktywnie in-
formuje o stronach słabych i udziela rad, 
jak je poprawić.   
 

N auczyciele często mówią: „nie ma-
my w szkole czasu na udzielanie 

informacji zwrotnych”. Warto zdać sobie 
jednak sprawę, że w rzeczywistości ozna-
cza to: „nie mamy czasu na uczenie in-
nych”. Badania pokazują wyraźnie,          
że mniej nauczania plus więcej tzw. fe-
edbacku jest kluczem do osiągnięcia więk-
szej efektywności nauki - zarówno wśród 
dzieci, jak i dorosłych. I istnieje wiele 
sposobów, dzięki technologii, rówieśni-
kom i innym nauczycielom na uzyskiwa-
nie informacji zwrotnych, niezbędnych do 
rozwoju, doskonalenia się, pokonywania 
trudności. 

P owinna posiadać ona sześć cech: być 
związana z celem uczenia się; być 

konkretna i przejrzysta; praktyczna; przy-
jazna dla odbiorcy (spersonalizowana); 
mówiona w porę; bieżąca oraz konse-
kwentna. 

I nformacja zwrotna dotycząca Ocenia-
nia Kształtującego w naszej szkole, 

otrzymana od naszych uczniów w postaci 
ankiety jest bardzo zachęcająca.  

K ształtowaniu świadomości ekolo-
gicznej uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej Nr 1 służą organizowane od kilku 
lat wycieczki do najpiękniejszych rezer-
watów przyrody województwa podkarpac-
kiego połączone z udziałem w plenero-
wych warsztatach ekologicznych.  

o  

J ak więc posługiwać się w pracy         
w szkole efektywną i dobrze skon-

struowaną informacją zwrotną?  

J ak sprawić, żeby ocena 
motywowała, a uczeń 

brał odpowiedzialność za 
własną naukę? Jak pomóc 
uczniom w nauce? Odpo-
wiedź można znaleźć        

w metodzie zwanej ocenianiem kształtu-
jącym, które w roku szkolnym 2012/2013 
nauczyciele Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola Nr 1 wdrażali w nauczaniu 
przedmiotowym. Jest ono promowane 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej,    
a zaangażowanie się CEO we wprowadza-
nie oceniania kształtującego do polskich 
szkół nastąpiło w ramach programu           
„Szkoła ucząca się”.  

Fot; Uczniowie z SP1 na wyprawie przyrodniczej.  

 

 

W  tym roku szkolnym 27 osobowa 
grupa uczniów z klas piątej          

i szóstej wyruszyła na wyprawę przy-
rodniczą pod hasłem „Ekspedycje Klu-
bu Eko 2012”.  

Z ajęcia w gnieździe recyklingo-
wym prowadzone przez trenera-

ekologa uzmysłowiły nam jak ogrom-
ny problem stanowi narastająca ilość 
odpadów komunalnych i jak ważna 
staje się potrzeba ich selektywnej 
zbiórki. Następnie wyruszyliśmy do 
Rezerwatu Przyrody „Mójka” k. Bła-
żowej na spotkanie z prawdziwą 
„Ekolandią”- miejscem, gdzie całym 
sobą można poczuć bliskość natury, 
zachwycić się nią i wśród potężnych 
buków i jodeł odpocząć od zgiełku 
cywilizacji.    
     

W  czasie wędrówki ścieżką 
przyrodniczą uczniowie z 

uwagą słuchali ciekawostek o gatun-
kach roślin i zwierząt spotykanych na 
terenie rezerwatu a uczestnicząc       
w wielu zabawach poznawali świat 
przyrody wszystkimi zmysłami.   

P odczas ogniska zapalonego na zakończenie 
wycieczki uczestnicy warsztatów otrzymali 

specjalny dyplom-certyfikat. Stając się członkami 
Klubu Eko zyskali prawo do opieki nad wszystki-
mi siedliskami przyrodniczymi i złożyli deklara-
cję zobowiązującą do troski o stan środowiska 
przyrodniczego. 

Opr. Marta Majczak 
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Aż 81% uczniów zauważyło różnice w na-
uczaniu. Dzieci wiedzą jak się uczyć (55%), 
mniej się denerwują (32%) oraz chętniej się 
uczą (27%).  
Według większości uczniów takie elementy 
Nacobezu (82%) i podane  cele lekcji (38%) 
pomagają im w nauce.  
Dużą popularnością cieszą się metodniki 
(81%), uczniowie lubią oceniać swoją pracę 
(55%) oraz swoich kolegów (69%). 

 

M imo tych zalet, ocenianie kształtu-
jące nie jest w szkołach wykorzy-

stywane powszechnie, nasza szkoła jaka 
jedna z niewielu w województwie podkar-
packim podjęła się wprowadzenia O.K. 
Chciałbym podziękować nauczycielom za 
trud a szczególnie za odwagę w podjęciu 
tej decyzji. Jeszcze wiele trudności i wy-
zwań przed nami.  

Dopiero zaczęli śmy wprowadzać O.K     
w naszej pracy, ale najtrudniejszy pierw-
szy krok zastał wykonany.  
Podjęli śmy tą decyzję wspólnie na radzie 
pedagogicznej i dzięki temu łatwiej będzie 
nam ją realizować. 
 

 

Opr. M. Przybyło,  
Janusz Krupczak Dyrektor Zespołu Szkoły  

Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie 

o  

Z  naszej drużyny uczestniczyło 18 

osób, w tym 12 harcerek i 6 harce-

rzy z klasy V i VI. Impreza harcerska 

odbyła się w dniach 26 – 28 października 

2012 r., a miejscem 3 - dniowego biwaku 

było I Liceum Ogólnokształcące im. 

Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.  
 

W  obchodach jubileuszu wzięło 

udział około 250 harcerzy z całe-

go powiatu łańcuckiego, przybyli też 

zaproszeni goście, seniorzy, sympatycy    

i przyjaciele harcerstwa. Była to impreza 

otwarta, więc mogli również brać w niej 

udział mieszkańcy Łańcuta i okolic.      

W piątek po zakwaterowaniu wszystkich 

harcerzy rozpoczęło się świeczkowisko – 

spotkanie z harcerską piosenką, gdzie 

przy ogniu i dźwiękach gitar mogliśmy 

posłuchać  śpiewu piosenek najstarszych 

i współczesnych, które były przeplatane  

ciekawymi historiami. 
 

W  sobotę mogliśmy uczestniczyć 

w grze miejskiej pod hasłem 

„Zostań harcerzem stulecia”.  
Harcerze zostali podzieleni na patrole, 

podczas gry na terenie miasta i w oparciu 

o kilka punktów mieli zadania do wyko-

nania, poznawali historię harcerstwa 

związanego z Łańcutem. Mimo deszczo-

wej pogody sprawnie sobie poradzili      

z tym zadaniem. 

P o południu odbyły się gry i zabawy w sali gimnastycz-

nej. Wielkim wydarzeniem było również otwarcie wy-

stawy przygotowanej przez Hufiec Łańcut z Biblioteką 

Miejską w Łańcucie pod hasłem „100 lat harcerstwa         
w Łańcucie”. Można było oglądać fotografie, pamiątki, 
ciekawe dokumenty. Następnie odbyło się spotkanie 

„Harcerskich Pokoleń”. Mogli śmy usłyszeć ciekawe wy-

darzenia i wysłuchać wspomnień seniorów. Opowiadali oni 

o swoich przygodach i dzielili się doświadczeniami z mło-

dymi harcerkami i harcerzami.  
 

F inałem obchodów jubileuszowych była Msza św.        

w Kościele Farnym o godz. 13.00. Następnie harcerze, 

zaproszeni goście i przyjaciele harcerstwa podczas uroczy-

stej defilady udali się do I LO, gdzie nastąpiła dalsza część 

uroczystości. Najważniejszym punktem programu było od-

słonięcie pamiątkowej tablicy przez Wojewodę Podkarpac-

kiego, Starostę Łańcuta, Burmistrza Miasta i Komendanta 

Hufca Łańcut. Po uroczystości pełni przeżyć, emocji i no-

wych doświadczeń harcerze zaczęli wracać do swoich do-

mów.  

P odczas biwaku opiekę nad dziećmi sprawowali nauczy-

ciele SP 1 – opiekun M. Grzesik,  R. Babiarz,   M. Ko-

nieczny, L. Pudło oraz dyrektor szkoły Janusz Krupczak. 

W  listopadzie nasza 

drużyna harcerska 

wzięła udział w szkolnej 

akademii z okazji 11 listo-

pada – Święta Niepodległo-

ści, gdzie w ciszy i zadumie 

wszyscy uczniowie szkoły 

wraz z nauczycielami mogli 

usłyszeć wiersze o ojczyźnie 

i pieśni patriotyczne.  

To była doskonała lekcja 

historii.  
 

W  najbliższym czasie 

chcemy skompleto-

wać umundurowanie dla 

harcerzy. Mamy już koszu-

le,  planujemy zakup chust   

i beretów.  

Wystąpili śmy z prośbą do 

sponsorów o wsparcie tej 

inicjatywy.  

Wsparli nas: Browar Van-

Pur w Rakszawie, Bank 

Spółdzielczy w Żołyni, 

Energokom Sp. z o.o.   

Liczymy na hojność pozo-

stałych. 
 

W  niedługim czasie 

mamy zamiar zło-

żyć przyrzeczenie harcer-

skie i w roku szkolnym 201-

2/2013 zorganizować kilka 

akcji, a także wyjazdy na 

biwak.  
 

Opiekun  Drużyny harcerskiej 

Małgorzata Grzesik 

W ielkim wydarzeniem dla prób-
nej drużyny harcerskiej Zespo-

łu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
Nr 1 w Rakszawie było wzięcie udziału 
w obchodach 100 – lecia harcerstwa na 
ziemi łańcuckiej. 

Fot; Uczniowie z SP1 na biwaku w Łańcucie. 
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P rogram  

R ządowy program rozwija-
nia kompetencji uczniów    

i nauczycieli w zakresie stoso-
wania technologii informacyjno-
komunikacyjnych będzie reali-
zowany do 31 sierpnia 2013 r. 
 

M a on  na celu rozwijanie  
kompetencji uczniów 

i nauczycieli  w zakresie stoso-
wania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w edukacji. 
Opiera się on na założeniu, że 
jednym z podstawowych zadań 
współczesnej szkoły jest rozwi-
janie kompetencji uczniów przy-
gotowujących ich do życia        
w społeczeństwie informacyj-
nym, oraz że rozwój umiejętno-
ści  uczniów powinien dokony-
wać się w szkole poprzez działa-
nia nauczycieli świadomych 
korzyści edukacyjnych z wyko-
rzystania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych.  
Zastosowanie TIK w edukacji  
ma  przyczynić się także do roz-

woju nieformalnych form kształce-
nia i samokształcenia uczniów          
i nauczycieli oraz przygotować ich 
do udziału w procesie uczenia się 
przez całe życie.  
 

W  związku z tym nasza pla-
cówka wyposażona została 

w laptopy, tablicę interaktywną,  
system do zbierania i analizowania 
odpowiedzi, zestawy głośnikowe, 
projektory multimedialne, ekrany 
projekcyjne, wizualizer, urządzenie 
wielofunkcyjne: drukarkę, kopiarkę, 
skaner oraz niezbędny sprzęt do 
utworzenia szkolnej sieci bezprze-
wodowej.   
 

C ałe przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe bez pomocy pani 

Wójt Marii Kula, która dofinanso-
wała  zakup nowoczesnego sprzętu, 
za co serdecznie dziękujemy.  
 

N auczyciele odbyli szkolenia 
dotyczące obsługi ww. sprzę-

tu  i korzystają z niego na zajęciach           
z poszczególnych przedmiotów. 
Każda szkoła, która bierze udział    
w tym programie powołała              
e-koordynatora. W naszej placówce 
tę funkcję pełni nauczyciel Rafał 
Nowak. Zadaniem koordynatora 
będzie uczestnictwo w szkoleniach 
stacjonarnych i e –learningowych,   
a następnie przekazanie nabytej 
wiedzy i umiejętności pozostałym  
nauczycielom.  
 

W  dniu 5 listopada 2012r. z wykorzystaniem nowo-
czesnego sprzętu informatycznego odbyła się lek-

cja otwarta z języka polskiego w kl. IV.  
Miała ona na celu utrwalenie wiadomości o poznanych 
baśniach. Wykorzystano na niej nowoczesne technologie 
informacyjno – komunikacyjne. Czwartoklasiści na tablicy 
interaktywnej tworzyli mapy mentalne, uzupełniali ćwicze-
nia, krzyżówki. Na podstawie klipów i slajdów multime-
dialnych odgadywali tytuły poszczególnych baśni.   

P o wysłuchaniu utworu Kot w butach uczniowie mogli 
sprawdzić stopień opanowania tekstu po-

przez:  układanie interaktywnych  puzzli, rozwiązywanie 
testu, uzupełnianie zdań z luką. Było to dla nich ciekawym 
doświadczeniem, gdyż  podczas pracy korzystali z lapto-
pów. Podsumowaniem była multimedialna gra: Czy znasz 
baśnie?  
 

T ego typu zajęcia były doskonałą okazją do przyswoje-
nia wiedzy przy pomocy nowinek technologicznych, 

które w dzisiejszych czasach  powinny być wykorzystywa-
ne w procesie dydaktycznym. W ten sposób nauczyciel ma 
możliwość zachęcić uczniów do nauki, wyzwolić w nich  
kreatywność i umiejętność korzystania z nowoczesnych 
środków dydaktycznych. Pracę i zaangażowanie dzieci 
obserwowali zaproszeni goście: Wójt Gminy Rakszawa  
pani Maria Kula, Dyrektor ZEASiP-u pani Jadwiga Wi-
śniewska, Dyrektor Szkoły Dorota Sońska-Jagusztyn.  

J ako jedna z nielicznych      
w województwie podkar-

packim Szkoła Podstawowa  
Nr 2 im. Stefana Mierzwy      
w Rakszawie zakwalifikowała 
się do pilotażowego programu  
         CYFROWA  SZKOŁA.  

Fot; Spotkanie dzieci z panią redaktor Iwoną Piętak z Radia Rze-
szów.  

Fot; Lekcja otwarta z udziałem zaproszonych gości. 

Fot; Tworzenie meta planu na tablicy interaktywnej. 
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D zień ten nie został wybrany przypadkowo, gdyż łączy się on        
z obchodami Światowego Dnia Emigranta.  

W tym dniu  myślimy o tych wszystkich, którzy z różnych powodów 
musieli wyjechać z naszego kraju i pozostać na obczyźnie. Wspomina-
my wielką przymusową emigrację Polskich Patriotów z okresu zabo-
rów,  jak również ludzi wyjeżdżających „za chlebem” okresu między-
wojennego, żołnierzy oraz ludność cywilną powojennej Polski.  
 

E migracja to także zjawisko współczesne. Jej geneza jest głównie 
związana ze zjawiskami ekonomicznymi, poszukiwaniem pracy    

i lepszych warunków życia. Emigranci to ludzie tacy jak my, zróżnico-
wani pod każdym względem: pochodzenia, wykształcenia, religii. Łą-
czy ich jednak cecha podejmowania wyzwań życiowych oraz poprawy 
sytuacji życiowej. Nie wszyscy myślą tylko o sobie. Wśród nich znaj-
dują się tacy, którzy chcą zrobić coś dla innych.  
Takim właśnie był nasz patron - Stefan Mierzwa – emigrant z Raksza-
wy, który w okresie międzywojennym podążył „za chlebem” do Ame-
ryki, aby tam w pełni rozwinąć swój talent. Rozwinął go, osiągnąwszy 
tytuł profesora nadzwyczajnego w Drake University w Iowa. Dokonał 
wiele dzięki swojej pracy od podstaw, ale nie spoczął na laurach. Jego 
trudna droga nauczyła go wrażliwości na biedę innych. Stąd narodził 
się pomysł założenia Fundacji – organizacji działającej na rzecz 
wszystkich tych, którzy pragną odmienić swoje życie dzięki zdobyciu 
wykształcenia. Jako uczniowie szkoły noszącej imię Stefana Mierzwy 
zgłębiamy wiedzę na temat jego życia i działalności Fundacji.  
 

J ego celem jest wykorzystanie sprzętu pozyskanego w ramach pro-
jektu „Cyfrowa Szkoła” oraz przybliżenie sylwetki patrona, warto-

ści jakimi się kierował w życiu a także zainteresowanie uczniów histo-

rią własnego narodu ze szczególnym uwzględnieniem czasów, 
w jakich żył nasz patron. Projekt nasz będzie realizowany      
w ciągu I półrocza, a jego podsumowanie odbędzie się  na 
wywiadówce semestralnej.  
 

M amy nadzieję, że po zrealizowaniu tego projektu wie-
dza o naszym patronie zostanie pogłębiona a jego po-

stawa spopularyzowana.  
 

O bchody naszego święta rozpoczęli śmy od prezentacji 
multimedialnych wykonanych w ramach wyżej wymie-

nionego projektu. Autorami są uczniowie klasy VI. Obejmo-
wały one historię naszego patrona oraz powstania i działalno-
ści Fundacji Kościuszkowskiej. Przypomniano o wieloletniej 
współpracy Fundacji z naszą szkołą owocującej wyjazdami 
uczniów na obozy językowe a absolwentów na stypendia na-
ukowe do Nowego Jorku. Po zaprezentowaniu swojej pracy 
uczniowie tradycyjnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą patrona. Na uroczystość jak co roku, zostali zaproszeni 
absolwenci, którzy uczestniczyli w stypendium naukowym 
im. Zofii Wojciechowskiej w Nowym Jorku. 
 

W  tym roku gościli śmy absolwentki naszej szkoły- Pa-
trycję Sroczyk i Joannę Wróbel. Dziewczyny bardzo 

ciekawie i interesująco przedstawiły wrażenia z pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych. Barwnie opowiadały o szkole, w której 
się uczyły, miejscu pobytu oraz o samym mieście. Zorganizo-
wały quiz, którego zwycięscy otrzymali drobne upominki.  
Uczniowie mieli także możliwość zadawania pytań uczest-
niczkom stypendium. Uroczystość zakończyła się wręczeniem 
wykonanych przez nie pamiątkowych prospektów. 

 
opr. Anna Michno                                           

W  dniu 12 listopada 2012r. społeczność szkolna obchodziła 
Święto Patrona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie -

Stefana Mierzwy – rakszawianina, Polaka, Emigranta, założyciela 
Fundacji Kościuszkowskiej. 

Obecna była również pani redaktor Iwona Piętak  z  Radia Rze-
szów, która przygotowała relację z tego wydarzenia. Można było 
jej posłuchać w tym samym dniu w audycji Puls Dnia i serwi-
sach informacyjnych.  
 

O  projekcie CYFROWA SZKOŁA w naszej szkole ukazał 
się artykuł w GC NOWINY w dniu 21 listopada 2012r. 

pod tytułem „Klikamy po tablicy” autorstwa p. Wojciecha Tata-
ra. Więcej informacji, zdjęć, nagrań można zobaczyć i odsłuchać 
na stronie naszej szkoły pod adresem sp2rakszawa.edupage.org. 

P odsumowując trzeba stwierdzić, że  w dobie cyfryzacji nauczy-
ciele muszą iść z duchem czasu i w miarę możliwości często 

wprowadzać TIK do procesu dydaktycznego. Z doświadczeń więk-
szości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzę-
dzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów 
w naukę i poprawia wyniki nauczania.  
 
 

Opr. Rafał Nowak e – koordynator projektu „Cyfrowa Szkoła” 
 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie 

Fot; Mateusz Fortuna uczeń kl. VI przedstawia prezentację multime-
dialną z okazji Święta Patrona Szkoły.  

W  tym roku Dzień Patrona jest początkiem realizacji mię-

dzyprzedmiotowego projektu pt. „Stefan Mierzwa – 
Polak, Emigrant, założyciel Fundacji Kościuszkowskiej i Pa-
tron naszej szkoły”.  
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Szkoła” czy „Aktywnie po zdrowie”. Tutaj realizowany 
jest również edukacyjny program Unii Europejskiej      
„e-Twining”, promujący wykorzystanie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich 
oraz program innowacyjny „I Ty możesz zostać mi-
strzem”, rozwijający zainteresowanie sportem i kształtu-
jący postawę wzorowego sportowca.  
Pierwszym osiągnięciem tego programu było zwycię-
stwo  turnieju i uzyskanie tytułu „Mistrza Gminy w Piłce 
Ręcznej Chłopców”. Oprócz tego uczniowie naszej 
szkoły, redagują internetową gazetkę szkolną „Junior 
Media”. Działania te objęte są edukacyjnym projektem 
dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa 
Pedagogicznego OPERON. 
 

N asza szkoła otwarta jest na wszelkie nowości, 
zmienia się, stara się podążać za rozwojem techni-

ki informacyjno-komunikacyjnej, nie tylko uczy,          
ale i rozwija kreatywność uczniów.  
 

W szystko to zauważone zostało przez twórców 
programu „Innowacyjne Podkarpackie”, którzy 

30 października 2012 roku przybyli do Rakszawy, aby 
jeden z odcinków poświęcić właśnie „Trójce”.  
Program wyemitowany został w TVP Rzeszów 12 listo-
pada 2012 roku i przyczynił się do promocji naszej pla-
cówki, a także Gminy Rakszawa w regionie. 
Zachęcamy do obejrzenia relacji na stronie internetowej: 
http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/innowacyjne-
podkarpackie/wideo/1211/9083750.  

Opr. Beata Babiarz  

 

„Trójka” to szkoła przyjazna, w któ-
rej uczeń zna swoją pozycję i, która 
jednocześnie konsekwentnie egze-
kwuje ustalone zasady.  
Uczniowie chętnie do niej uczęszcza-
ją,  gdyż metody nauczania dostoso-
wane zostały do współczesności,         
a duża różnorodność zajęć sprawia, że 
nauka jest przyjemniejsza i skutecz-
niejsza.  

 

D o uatrakcyjnienia procesu na-
uczania przyczynił się przede 

wszystkim pilotażowy program 
„Cyfrowa Szkoła” , w którym uczest-
niczymy. Dzięki umiejętnemu opraco-
waniu formularza zgłoszeniowego, 
„Trójka”, jako jedna z nielicznych 
(tylko 402 szkoły w całej Polsce,        
w tym 28 na Podkarpaciu), otrzymała 
dofinansowanie z budżetu państwa na 
zakup nowoczesnego sprzętu multi-
medialnego.  
 

P rogram mógł się urzeczywistnić, 
przede wszystkim, dzięki przy-

chylności Pani Wójt Marii Kula, która 
wygospodarowała z budżetu gminy 
potrzebną kwotę na pokrycie wkładu 
własnego i złożeniu wniosku przez 
Gminę Rakszawa do Wojewody Pod-
karpackiego.  
 

U czniowie naszej szkoły w ra-
mach lekcji z różnych przed-

miotów oraz zajęć dodatkowych po-
sługują się laptopami umożliwiający-
mi każdemu z nich dostęp do Interne-

tu, a co za tym idzie, korzystanie          
z e-zasobów edukacyjnych.  
Tablice interaktywne, wizualizer    
i projektor przyczyniły się do uroz-
maicenia procesu lekcyjnego.  
Zastosowanie technik  multime-
dialnych w znacznym stopniu po-
szerzyło możliwości prezentacji 
treści nauczania i pozwoliło zwięk-
szyć motywację ucznia do uczenia 
się. Interaktywne programy posia-
dają zestaw praktycznych i efek-
townych ćwiczeń. Chętnie korzy-
stający  z komputerów uczniowie, 
wykonując polecenia, intensywnie 
utrwalają zdobytą wcześniej wie-
dzę.                                                                    

S am sprzęt to nie wszystko – 
„Cyfrowa Szkoła” to także    

„e-uczeń”, „e-podręcznik”, czyli 
rozbudowane elektroniczne zasoby 
edukacyjne oraz „e-nauczyciel”, 
czyli rozwijanie cyfrowych umie-
jętności nauczycieli. Nie możemy 
pozwolić sobie na pozostanie        
w tyle, musimy  starać się skutecz-
nie odpowiadać na wyzwania  
współczesności. By ułatwić na-
uczycielom przejście do „epoki 
cyfrowej”, organizuje się dla nich 
kursy  z zakresu stosowania no-
wych technologii w nauczaniu.  
„Trójka” to nie tylko „Cyfrowa 
Szkoła”, to także realizowane 
wcześniej między innymi „Szkoła 
z klasą”, „Szkoła myślenia”, „Wri-
ting - it's so easy”, „Mali odkryw-
cy i innowatorzy”, „Szkoła bez 
przemocy”, „Zdrowo jem, więcej 
wiem”, „Ekomoda w naszej szko-
le”, „Na ratunek dzieciom Kongo”, 
„Wi ęcej języka angielskiego         
w szkołach wiejskich”, „Moja Ma-
ła Ojczyzna - ludzie, wydarzenia, 
miejsca”, „Pierwsze uczniowskie 
doświadczenia drogą do wie-
dzy”, „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych w Gminie Rakszawa”,  
a także wdrażane  obecnie projekty 
edukacyjne, takie jak „Lepsza 

N iejeden rakszawianin zdziwił 
się, widząc zaparkowany 

obok Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 
Jana Pawła II w Rakszawie samo-
chód TVP Rzeszów.  
Co skłoniło dziennikarzy telewi-
zji regionalnej do zainteresowa-
nia się tak małą i niepozorną 
szkołą?  
Dlaczego właśnie tym uczniom      
i nauczycielom poświęcili swoją 
uwagę i cenny czas antenowy? 

Z „EPOKI KREDY”  
DO „ERY CYFROWEJ” 

DLA UCZNIÓW -OGROMNA FRAJDA,  
DLA NAUCZYCIELI- 
NOWE WYZWANIE  

Fot; Telewizja Polska Rzeszów podczas nagrania programu 
„Innowacyjne Podkarpackie” w Szkole Podstawowej Nr 3  w Raksza-
wie. 

Fot; Uczniowie SP 3 w Rakszawie w trakcie zajęć przy użyciu nowo-
czesnego sprzętu multimedialnego. 
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M ając na celu pogłę-
bianie świadomości 

o przeszłości regionu,         
w dniu 27 września ucznio-
wie Szkoły Podstawowej    
w Węgliskach wraz z wy-
chowawcami  udali się do 
Parku Etnograficznego-
Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej.  
Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję zgłębić historię mi-
nionych czasów oraz poznać 
pejzaż lasowiackiej i rze-
szowskiej wsi.  
 

K olbuszowskie mu-
zeum jest jednym        

z największych i najpięk-
niejszych obiektów, który 
od niemal czterdziestu lat 
gromadzi bezcenne pamiątki 
kultury wraz z zabytkami 
architektury drewnianej 
regionu.  

 

Fot;  Uczestnicy i laureaci konkursu „Las i jego mieszkańcy. 

Fot; Uczestnicy wycieczki do Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludo-
wej w Kolbuszowej. 

N a powierzchni ok. 30 ha 
terenu, częściowo poro-

śniętego lasem i zagajnikami, 
znajduje się ponad 60 obiektów 
dawnego budownictwa wiejskie-
go dwóch grup etnograficznych: 
Lasowiaków i Rzeszowiaków. 
Oprócz zabudowań zbiory skan-
senu obejmują sprzęty, narzędzia 
i przedmioty służące mieszkań-
com do pracy i codziennego ży-
cia w zagrodzie. 
 

D o najciekawszych budowli 
należą: zespół wiatraków, 

młyn wodny oraz budynki szkoły 
i karczmy wiejskiej. Całość zgro-
madzonych i prezentowanych 
zbiorów przedstawianych jest     
w otoczeniu i relacjach możliwie 
bliskich niegdysiejszej rzeczywi-
stości, co sprawia że zwiedzają-
cym nieustannie towarzyszy at-
mosfera przeszłości. 
 

D użym zainteresowaniem 
okazał się udział dzieci      

w warsztatach zorganizowanych 
przez pracowników muzeum. 
Uczniowie klas I-III wykonywali 
kwiaty z bibułki a ich starsi kole-
dzy i koleżanki wypiekali placki 
proziaki według dawnej receptu-
ry. 

„...A chłopska dusza niech 
sobie w muzeum odpocznie 
za te wszystkie wieki. Nale-
ży się jej. Niech świadczy 
ludziom, że byli kiedyś chło-
pi….”  

Wiesław Myśliwski,  
„Kamień na kamieniu” 

M iłym akcentem okazało 
się wspólne ognisko na 

terenie Muzeum Kultury Ludo-
wej, które odbyło się dzięki 
uprzejmości i wsparciu Rady 
Rodziców. 
 

W  drodze powrotnej waż-
nym punktem wyjazdu –  

i cenną lekcją historii – była 
chwila refleksji i skupienia przy 

mogiłach polskich oficerów AK, 
zamordowanych przez funkcjona-
riuszy NKWD w 1944 roku, znaj-
dujących się w lesie w Turzy. 
Pomnik autorstwa Piotra Kidy 
upamiętnia więźniów przetrzymy-
wanych w obozie we wsi Trzebu-
ska koło Sokołowa Małopolskie-
go i nazywany jest „Małym Katy-
niem” Rzeszowszczyzny. 
 

Opr. M. Panek 

 

W  dniu 18 październi-
ka 2012r. w Szkole 

Podstawowej w Węgliskach 
odbył się już po raz czwarty 
Konkurs Ekologiczno-
Przyrodniczy pt: „Las         
i jego mieszkańcy” skiero-
wany dla uczniów klas II-
III.  
 

G łównym celem kon-
kursu było utrwalenie 

wiadomości o lesie i jego 
mieszkańcach, a także wdra-
żanie uczniów do poszano-
wania ochrony środowiska 
naturalnego. W trakcie kon-
kursu uczniowie rozwiązy-

wali zadania, brali udział           
w zabawach ruchowo muzycz-
nych oraz zajęciach plastycz-
nych, podczas których wykazali 
się wyobraźnią i twórczą inwen-
cją. W konkursie wzięło udział 
17-stu uczniów.  
Wyniki konkursu:  
I miejsce: Kacper Noga kl. II, 
Nikola Cisek kl. III, Wiktoria 
Całka kl. III, Klaudiusz Fabijań-
czuk kl. III.  
II miejsce: Barbara Całka kl.III, 
III miejsce: Oliwia Cieślachow-
ska kl. II, Dawid Wałczyk kl. III 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a laureaci nagrody książkowe. 

 

C ieszy nas fakt, że coraz więcej uczniów interesuje się przyrodą  
i aktywnie włącza się w dodatkowe zajęcia edukacyjne organi-

zowane przez szkołę. 

 

Opr. Agnieszka Rozwód 
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W  dniu 17 września 2012 roku w Szkole Podstawowej         
w Węgliskach odbył się koncert o życiu szkoły            

pt: „Tobie Szkoło” w wykonaniu pana Romana Brochockiego.  
 

S atyryk w sposób humorystyczny przedstawił codzienne życie 
uczniów na lekcjach. Zaprezentował wesołe piosenki oraz 

zapoznał dzieci z rosyjskim instrumentem strunowym zwanym 
bałałajka. Na koncercie panowała miła atmosfera, wszyscy wspa-
niale się bawili. 

Opr. Agnieszka Rozwód 

D zieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie od urodze-
nia. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do bez-

piecznego i odpowiedzialnego zachowania się, tak aby unikały 
zagrożenia i nie powodowały go swoim zachowaniem. Należy 
zawsze pamiętać, że są one jedną z najbardziej zagrożonych grup 
uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa 
możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu rodziców, szkoły        
i policji. W realizacji tego zadania wspierają nas policjanci zapra-
szani do szkoły.  
 

W  dniu 11 października 2012r. w Szkole Podstawowej         
w Węgliskach odbyło się spotkanie z pracownikiem policji 

na temat „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz opowia-
dał dzieciom jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz o jakich prze-
pisach drogowych trzeba wtedy pamiętać.       

D zieci na pewno zapamiętają dobre rady policjanta, które 
mówiły o: 

- prawidłowym przejściu przez jezdnię, 
- niebezpieczeństwach grożących na drodze, 
- wyposażeniu w ubiory i elementy odblaskowe, 
- konieczności przestrzegania wyznaczonych miejsc do zabawy,  
z dala od jezdni.  

D zieci dowiedziały się także o bezpiecznym poruszaniu się 
rowerem po drodze publicznej oraz o egzaminie na kartę 

rowerową. Policjant przestrzegał również o zachowaniu środków 
ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi spotykanymi 
na co dzień. Rozmowa z panem policjantem była dla dzieci dużą 
atrakcją i dlatego chętnie poznawały zasady ruchu drogowego.    
W spotkaniu uczestniczyły także absolwentki naszej szkoły: An-
dżelika Cisek i Patrycja Jękot -obecnie uczennice klas o profilu 
policyjnym w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie.  

Opr. Agnieszka Rozwód 

D o braci szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 zostali przyję-
ci: Kacper Całka, Hubert Cisek, Szymon Dec, Wioleta Dec, 

Damian Fabijańczuk, Sebastian Sowa.  
Najmłodsi uczniowie otrzymali dyplomy i upominki od Rady Ro-
dziców. W klasie czekał na nich słodki poczęstunek.  

opr. C. Cisek 

 

W  dniu 11 października 2012r. w Szkole Podstawowej           
w Węgliskach odbyła się uroczystość pasowania pierwszo-

klasistów na uczniów szkoły. W tym ważnym dla szkoły wydarze-
niu udział wzięli pierwszoklasiści, ich rodzice, dzieci i młodzież 
szkolna oraz grono nauczycielskie. W imieniu braci szkolnej klasę 
pierwszą powitała ucz. z kl. V Regina Stopyra.   
Następnie pierwszoklasiści  złożyli  akt ślubowania: 
 

„ Ślubuję uroczyście! 
Będę starał się być dobrym i uczciwym 

Będę strzegł honoru i dobrego imienia Szkoły. 
Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. 

Będę uczył się tego co piękne. Będę kochał swoją Ojczyznę!” 
 

 

P o złożonym akcie ślubowania Pani Dyrektor Grażyna Urban 
dokonała pasowania pierwszaków na uczniów szkoły.  

 

Fot; Spotkanie w SP Węgliska z funkcjonariuszem policji. 

 

Fot; Koncert w wykonaniu pana Romana Brochockiego w SP Węgliska. 

Fot;  Pasowanie na Ucznia w Szkole Podstawowej w Węgliskach. 
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M alownicze położenie Szkoły Podstawowej w Wydrzu 
wśród lasów obliguje społeczność szkolną do dbania    

o otaczającą przyrodę. Możemy  z całą pewnością stwierdzić, 
że jesteśmy proekologiczni.  

 

U czestniczymy w różnego rodzaju działaniach ekologicznych.   
Chronimy nasze środowisko naturalne zbierając nakrętki z bute-

lek plastikowych, zużyte baterie i makulaturę. Uczniowie i ich rodzice 
bardzo chętnie włączają się do takich akcji. I chociaż jesteśmy małą 
społecznością, staramy się jak możemy, aby najbliższe otoczenie było 
wspólnym dobrem.  
 

N asza szkoła zgłosiła udział w ogólnopolskim konkursie ekolo-
gicznym „LOP kontra elektro śmieci zorganizowanym przez 

Ligę Ochrony Przyrody oraz firmę recyklingową Serwisownia.  
Otrzymaliśmy wyróżnienie, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz Medal 
Ligi Ochrony Przyrody „Za Zasługi dla Ochrony Przyrody               
i Kształtowania Środowiska”. Konkurs ten miał na celu upowszech-
nianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elek-
trycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie 
świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Był dla nas wielkim wyzwaniem, gdyż już po raz drugi prze-
prowadzaliśmy akcję związaną ze zbiórką elektrośmieci. Na początku 
mieliśmy wątpliwości, czy uda nam się zebrać tonę zużytego sprzętu, 
ale udało się. Ilość zebranych urządzeń przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Akcja została przeprowadzona sprawnie i bez zakłóceń, 
dzięki nadzwyczajnej pomocy rodziców, pracowników szkoły jak          
i zaangażowaniu znacznej części społeczeństwa naszej miejscowości.  

U czniowie Szkoły Podstawowej w Wydrzu skutecznie 
zmobilizowali do zbiórki elektrośmieci sąsiadów, 

krewnych i znajomych. Dzięki niezłomności dzieci, rodzice 
chętnie przywozili zniszczone urządzenia elektryczne i elek-
troniczne (komputery, monitory, AGD, telewizory, telefony 
itp.). Mieszkańcy wsi podeszli do całej akcji z wielkim entu-
zjazmem. Od początku wszyscy byli przekonani, że to bar-
dzo pozytywna działalność i że współpracując można wiele 
osiągnąć. Dzięki przeprowadzonej zbiórce z gospodarstw 
domowych pozbyto się zbędnych urządzeń elektrycznych.  
Obecnie już kierowane są do nas pytania o to, kiedy podobne 
działanie będzie przeprowadzone jeszcze raz. Myślimy, że 
po pewnym czasie znów weźmiemy udział w takim przedsię-
wzięciu.                        

  opr. Krystyna Porębna 

Ta akcja jest tylko małą lekcją ekologii.  
Należy jednak pamiętać o tym, aby jak najmniej 

śmiecić przez cały rok.  

 

N arodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2012 r.  
w Szkole Podstawowej w Wydrzu uczczone zostało 

akademią, którą przygotowała p. Halina Decowska. Również 
z tej okazji pan Dyrektor i reprezentanci Samorządu 
Uczniowskiego udali się pod Pomnik Poległych Partyzantów 
oraz Krzyż upamiętniający to zdarzenie. Pamięć zmarłych 
uczczono modlitwą i zapalono znicze.  

Opr.  Marta Jagustyn-Pustelak 

 

P atry Fergisz obecnie 
uczeń klasy VI Szkoły 

Podstawowej w Wydrzu       
to chłopiec cichy i spokojny, 
ambitny i doskonały uczeń 
osiągający wysokie wyniki ze 
wszystkich przedmiotów. 
Można powiedzieć, że wielu 
jest takich, ale Patryk to 
przede wszystkim matema-

tyk!  

O d najmłodszych lat wyróżniał 
się i zaskakiwał szybkością li-

czenia i logicznym myśleniem.  
Jego zainteresowanie i praca zaowo-
cowały sukcesami w klasowych 
konkursach szkolnych, wygrał 
Gminny Konkurs Matematyczny 
uczniów klas I-III w Gminie Rak-
szawa.  
Jako uczeń klasy V brał udział w ro-
ku 2011 w międzynarodowym kon-
kursie matematycznym „Kangur 
matematyczny”, udział w 2012 ro-
ku uplasował go na 61 miejscu      
w Polsce.      
W bieżącym roku szkolnym Patryk 
Fergisz zakwalifikował się do kon-
kursu rejonowego jako jedyny uczeń 
z naszej gminy.  

Opr. Agata Grzesik,  
Piotr Michno   

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wydrzu 
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Fot; Publiczne Gimnazjum w Rakszawie na zjeździe szkół w Komańczy.  

W  dniu 25 września 2012 roku w Komańczy odbył się 
zjazd szkół, które noszą imię Prymasa Kardynała Wy-

szyńskiego. Publiczne Gimnazjum w Rakszawie reprezentowali 
uczniowie klas drugich oraz Poczet Sztandarowy wraz z Dyrekto-
rem Szkoły p. Martą Radomską. W wyjeździe uczestniczyli rów-
nież opiekunowie: Artur Skop, Monika Figiela oraz Jolanta Czado. 
Kierownikiem i przewodnikiem wycieczki był ksiądz Krzysztof 
Zygar. Uroczystość miała miejsce na placu przed Klasztorem 
Sióstr Nazaretanek w Komańczy. Całe spotkanie rozpoczęły wy-
stępy artystyczne młodzieży. Następnie wszyscy uczestniczyli we 
mszy świętej celebrowanej przez Ks. Bp Jana Wątrobę.  
Po zakończeniu mszy Siostry zakonne poczęstowały uczestników 
drożdżówkami i ciepłym kompotem. W Klasztorze obejrzeli 
uczniowie Izbę Pamięci Prymasa, odwiedzili kapliczkę Matki Bo-
żej Leśnej, gdzie często modlił się Prymas.   
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Pustelni Św. Jana   
z Dukli – Kościoła na Puszczy. Na zboczu góry znajduje się źró-
dełko z uzdrawiającą wodą. Historię Św. Jana przybliżył nam 
ksiądz Krzysztof, a  p. Dyrektor i p. Monika Figiela wpisały się do 
Pamiątkowej Księgi. Po czasie refleksji i zadumy przyszedł czas 
na wspólną zabawę przy ognisku.  W drodze powrotnej uczniowie 
zwiedzili Klasztor Ojców Bernardynów w Dukli i Sanktuarium 

W  dniu 26 września 2012 r odbyły się Wojewódzkie Zawo-
dy Ligi Lekkoatletycznej w Rzeszowie. Udział w nich 

zapewniało zdobycie I miejsce w zawodach powiatowych w Łań-
cucie, gdzie łącznie startowało 150 uczniów, a Publiczne Gimna-
zjum w Rakszawie  zdobyło 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe me-
dale oraz I miejsce w biegu sztafetowym 4x100m w kategorii 
dziewcząt.  Z Gimnazjum z Rakszawy do etapu  wojewódzkiego 
zakwalifikowali się: Marcin Pudło- pchnięcie kulą, Aleksandra 
Rybińska - bieg na 300 m, Patryk Sobuś - bieg na 300 m i sztafeta 
dziewczyn 4x100m: Kinga Werfel, Aleksandra Kukla, Aleksandra 
Rybińska, Lidia Zielony i rezerwowa Kamila Dołęga.    
Najlepszy wynik i ogromny sukces osiągnął Marcin Pudło, który 
zdobył 6 miejsce w pchnięciu kulą (11m 26 cm). Nasi pozostali 
uczestnicy klasyfikowali się w dwudziestce, co również jest du-
żym sukcesem, ponieważ w każdej konkurencji startowało około 
50 zawodników. 
 

W  dniu 5 października 2012 roku na stadionie miejskim       
w Łańcucie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa SZS 

w biegach przełajowych na dystansie chłopcy-ok. 1200m, 
dziewczęta-ok. 800m. Reprezentacja Publicznego Gimnazjum     
w Rakszawie zajęła czołowe miejsca szczególnie w kategorii 
chłopców. I miejsce zajął Mateusz Lorenc, III miejsce – Patryk 
Sobuś, a wśród dziewcząt najlepiej wypadła Aleksandra Rybińska 
zając IV miejsce. W kategorii chłopców rywalizowało łącznie 17 
zawodników, a w kategorii dziewcząt 22 zawodniczki z 5 gimna-
zjów naszego powiatu m. in. z Markowej, Wysokiej, Albigowej, 
Białobrzeg.   

 

Św. Jana z Dukli. Na placu przyklasztornym stoi Krzyż Pojedna-
nia – dar Dukielszczyzny dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Dukli. Następnym etapem wycieczki było zwie-
dzanie Kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny z 1764 r. 
We wnętrzach kościoła zaskakują lustra, różowe ściany i rokoko-
we rzeźby. Młodzież zwiedziła również Muzeum Historyczne, 
gdzie prezentowana jest broń ciężka z czasów II wojny światowej. 
Ekspozycja szczególnie przyciągnęła uwagę chłopców.  
 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

 W  dniu 18.10.2012 roku na stadionie miejskim w Kolbuszo-
wej odbył się finał wojewódzki w Indywidualnych Bie-

gach Przełajowych na dystansie 1500m.  W tej kategorii wieko-
wej startowało ok. 80 zawodników z całego województwa.  
Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Rakszawie jako reprezen-
tanci powiatu łańcuckiego uplasowali się kolejno na 24 miejscu-
Mateusz Lorenc i 26 miejscu-Patryk Sobuś. 
 

G rupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 
wraz z opiekunem p. Ireną Wilczek wypoczywała aktywnie 

na wycieczkach rowerowych.      
W dniu 14 października 2012 przejechali trasę około 30 km po-
przez Rakszawę Środkową, Rąbane, Kąty, Wydrze, Brzózę Stad-
nicką i Żołynię.  
W dniu 21 października 2012 liczniejsza grupa gimnazjalistów 
uczestniczyła w wyprawie do Łańcuta, gdzie uczniowie podziwiali 
jesienne barwy parku wokół zamku, a potem zjedli pyszne lody      
i pizzę. Piękna jesienna pogoda dopisywała takim rekreacyjno - 
rowerowym wędrówkom po naszej małej ojczyźnie Szkoda tylko, 
że tak niewielu uczniów wybiera tę formę spędzania wolnego cza-
su. 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

D o etapu powiatowego konkursu kuratoryjnego z chemii 
zakwalifikował się Sebastian Gołojuch uczeń kl. 3d z Pu-

blicznego Gimnazjum w Rakszawie, którego do konkursu przy-
gotowywała p. dyrektor Marta Radomska. Niewiele brakowało 
(tylko 1 punkt) Oli Przybyło z kl. 2d z języka polskiego, która po-
walczy o zwycięstwo w przyszłym roku. 
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Fot; Gazetka szkolna laureatem konkursu Junior Media.  

z stg 

 

W  dniu 21 października 2012 r. 
Publiczne Gimnazjum w Rak-

szawie miało co świętować. Redakcja 
gazetki  „Burzy Mózgów” zwyciężyła   
w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek  
Szkolnych. 

W iele trudu i pracy uczniowie PG 
wkładają w redagowanie gazetki     

i w jej skład w programie Junior Media.    
Nagrodą za ciężką pracę jest bezpłatny 
wydruk gazetki w profesjonalnej drukarni. 
Pracę szkolnego zespołu redakcyjnego 
doceniła p. Dyrektor Szkoły i ufundowała 
słodką nagrodę dla młodych dziennikarek. 
 

R edakcja gazetki ”Burzy Mózgów” 
przeprowadziła wywiad z Przewodni-

czącą  Międzyzakładowej Komisji NZSS 
„Solidarność” Oświaty  i Wychowania w 
Rzeszowie  p. Bogusławą Buda i wielolet-
nim działaczem „Solidarności” panem Sta-
nisławem Alot. 
Burza Mózgów - Jak Pani zdaniem powin-
no się obchodzić święto niepodległości?                                                                    
Bogusława Buda-W taki właśnie sposób 
jak w waszej szkole, ponieważ była i część 
patriotyczna oraz taka, w której każdy 
mógł się zaangażować i wszyscy się świet-
nie bawili. 
BM - W jaki sposób dorośli powinni uczyć 
swoje dzieci miłości do ojczyzny? 
BB- Dorośli od urodzenia powinni uczyć 
dzieci tej miłości. Powinni dawać im przy-
kłady, aby umiały odróżniać dobro od zła. 

Rodzice powinni pokazywać dzie-
ciom pamiątki , które dotyczą na-
szej małej ojczyzny. A dopiero 
później te dotyczące Polski. W ten 
sposób można nauczyć właśnie 
patriotyzmu. 
BM - Jakie są pani wrażenia po 
akademii? Co się najbardziej po-
dobało? 
BB- Moje wrażenia po akademii 
są jak najbardziej pozytywne. Gdy 
was pierwszy raz zobaczyłam       
w tych czerwonych strojach od 
razu wiedziałam, że będzie to coś 
niesamowitego. W waszej szkole 
panuje miła atmosfera i czuć, że 
jesteście jedną rodziną. Na pewno 
każdy z was wyrośnie na wspania-
łego Polaka i będzie pełnić ważną 
funkcję w życiu społecznym Pol-
ski. 
Burza Mózgów: Jak zdaniem 
Pana powinno obchodzić się 
Dzień Niepodległości? 
Stanisław Alot:  Radośnie, weso-
ło. Ale należy pamiętać również   
o tym, żeby uczcić tych, którzy 
walczyli o niepodległość Polski. 
BM- Z czym kojarzy się Panu 
Polska? 
SA- Z wieloma rzeczami. Z flagą. 
Z orłem, bo widziałem go kilkana-
ście razy lecącego po niebie, więc 
to mi się też z nim kojarzy. Z hym-
nem również, bo jest tak samo 
ważny. 

BM - Jak za Pana czasów szkolnych było obchodzone 
to święto? 
SA- To święto nie bardzo było obchodzone, bo w PRL
-u nie przywiązywało się wagi do dnia 11 listopada. 
Ja się urodziłem wtedy, kiedy Polska jeszcze nie była 
niepodległa, więc ten dzień był świętem właściwie 
tylko wspominanym. Dopiero od lat 80 do szkół wró-
cił zwyczaj świętowania tego dnia jako ważnego dla 
Polaków. 
BM - Jakie są Pana wrażenia po akademii? Co się 
najbardziej podobało?    
SA- Najbardziej podobały mi się te ostatnie pytania, 
w których musieliście udzielić odpowiedzi na temat 
kwestii związanych z gimnazjum, chłopakami, absol-
wentami szkoły, książkami. Moim zdaniem były to 
najwspanialsze pytania, bo mówiły dużo o was i były 
odmienne od tych, które są w telewizji. Podobało mi 
się również to, że mieliście żywą muzykę, co rzadko 
zdarza się w gimnazjach.                                    

  Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

N a początku października 2012 r. młodzież       
z klas III Publicznego Gimnazjum w Rak-

szawie udała się na pielgrzymkę do Częstochowy. 
Późnym wieczorem dwa autokary wyjechały spod 
Gimnazjum, a już rano młodzież uczestniczyła        
w odsłonięciu obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej i Mszy św. na Jasnej Górze. Na wałach obron-
nych trzecioklasiści odprawili Drogę Krzyżową, 
którą prowadził  ksiądz Krzysztof Zygar, a chętni 
uczniowie czytali rozważania Męki Pańskiej.  
Uczniowie zwiedzili Skarbiec, sale wystawowe,     
w tym Drogę Krzyżową namalowaną przez Jerzego 
Dudy – Gracza. Kto chciał mógł wejść na wieżę 
widokową. Uczniowie obejrzeli także piękne epita-

fium poświęcone ofia-
rom katastrofy Smoleń-
skiej. W drodze powrot-
nej odwiedzili krakow-
skie Łagiewniki.  
Mieli okazję zobaczyć 
(częściowo w budowie) 
Centrum Jana Pawła II,  
a tam oryginalną płytę 
nagrobną  Ojca św. i 
relikwię krwi Jana Pawła 
II.  
Młodzież mogła obejrzeć 
celę św. Faustyny, wyjść 
na wieżę widokową przy 
Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, a o godz. 
15 uczestniczyli 

w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Wieczorem wraz 
z opiekunami p. D. Dudek-Sęk, M. Panek, K. Dec,  L. 
Superson i ks. Krzysztofem wszyscy szczęśliwi choć 
zmęczeni wrócili do domów. 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

Fot; Pielgrzymka do Częstochowy klas III PG w Rakszawie. 
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Fot. Uroczyste obchody z okazji XII  Dnia Papieskiego. 

O d 16 października 1978r. 
wiemy, że słowa Juliusza 

Słowackiego: „Po śród niesnasek 
Pan Bóg uderza w ogromny dzwon, 
dla słowiańskiego oto papieża otwo-
rzył tron” stały się  słowami  proro-
czymi.   
 

W  dniach 14 i 16 X 2012r.      
z okazji XII Dnia Papieskie-

go, uczniowie i nauczyciele Pu-
blicznego Gimnazjum w Rakszawie 
wraz z pocztem sztandarowym 
zgromadzili się w kościele, aby 
ofiarować modlitewną pamięć Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II.  
 

U roczyste obchody rozpoczęły 
się od montażu słowno – mu-

zycznego. Uczniowie klasy III a 

przygotowani przez p. Lucynę Superson 
recytowali wiersze, przypomnieli słowa 
Ojca Świętego, a chórek śpiewał pieśni. 
Słuchacze mieli okazję zatrzymać się na 
chwilę i posłuchać słów Papieża Polaka, 
który odważnie głosił potrzebę budowa-
nia Nowego Świata opartego na przyka-
zaniu miłości Boga i bliźniego.  
 

T egoroczny Dzień Papieski obcho-
dzony był pod hasłem:  

Jan Paweł II – Papież Rodziny.   
 

W „Li ście do rodzin” z 1994r Ojciec 
Święty pisał: „Po śród  wielu dróg rodzi-
na jest drogą pierwszą i z wielu wzglę-
dów najważniejszą. Jest drogą powszech-
ną, pozostając za każdym razem drogą 
szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak 
jak niepowtarzalny jest każdy człowiek
[…]    

P o wzruszającym występie uczniów ksiądz 
Krzysztof Zygar odprawił Mszę św., chórek 

uczennic, który prowadziła p. Monika Figie-
la  śpiewał pieśni. Liturgię słowa I czytaniem rozpo-
częła p. Magdalena Sroczyk. Psalm responsoryj-
ny  odśpiewała p. Monika Figiela. Modlitwę wier-
nych odczytała uczennica klasy III b Anna Ożga,           
a uczennice klasy III d Martyna Paczocha, Kasia Pa-
nek i przewodnicząca szkoły Kinga Wawrzaszek nio-
sły dary liturgiczne.  
 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

 

W  dniu 11 listopada 1918r. Polska odzyskała Niepodległość.  
 

Z tej okazji 13 listopada 2012r. w Publicznym Gimnazjum w Rakszawie 
obchodziliśmy Święto Niepodległości. W pierwszej części uroczystości wystą-
pili zaproszeni goście: Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula, przewodnicząca 
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Bogusława Buda, p. Stanisław 
Alot, p. Katarzyna Świętoniowska z biura poselskiego Posła na Sejm RP Kazi-
mierza Gołojucha. W wystąpieniach goście przypomnieli o tym, jak Polska od-
zyskała Niepodległość, podzielili się swoimi refleksjami na temat wolności.    
Przedstawiciele uczniów i zaproszeni goście złożyli wi ązankę kwiatów w miej-
scu uświęconym krwią ludzi, którzy oddali własne życie w walce z najeźdźcą 
hitlerowskim. Po części oficjalnej przedstawiciele klas AC i BD brali udział      
w szkolnej wersji ,,Kocham Cię Polsko”. Publiczność bawiła się doskonale,      
a większość społeczności uczniowskiej ubrana była w polskie barwy narodowe. 
Uroczystość przygotowała p. Anna Przybyło, której w tym przedsięwzięciu 
pomagali p. M. Figiela, p. M. Panek, p. L. Superson i p. J. Figiela. 
 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 

 

Fot. Złożenie kwiatów przy pomniku ofiar II wojny Świato-
wej. 

W  dniach 19 -23 listopad 2012r w Publicznym Gmnazjum w Rakszawie trwał 
Tydzień Humanistyczny pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie zna-

cie…” Jak co roku każdy chętny uczeń mógł wziąć udział w wybranym konkursie. 
W tym roku nauczyciele humaniści przygotowali następujące konkursy: plastyczny 
„Kapliczki i krzyże przydrożne”; literacki; historyczny „Mój region – moje dzie-
dzictwo”; multimedialny „Moja Rakszawa”; Tradycje i zwyczaje w Rakszawie; 
Klasowy Turniej Wiedzy o Gminie Rakszawa  „1 z 12”.  

 
 

W  ramach Tygodnia odbyło się spotkanie 
autorskie z pisarzem Zbigniewem Trze-

śniowskim, który opowiadał uczniom o legen-
dach naszej małej ojczyzny. 

 
 
 

Opr. Marta Radomska 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rakszawie 
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K ardynał Adam Kozło-
wiecki – niestety, bar-

dziej znany i ceniony za grani-
cą niż w Polsce. Urodził się     
1 kwietnia 1911r. w Hucie 
Komorowskiej, w rodzinie 
ziemiańskiej.  
Kozłowieccy herbu Ostoja 
byli niezbyt zamożną szlachtą 
zagrodową. Ojciec Adam 
(senior) z wykształcenia praw-
nik, a z zamiłowania leśnik, 
angażował się w działalność 
społeczną. Matka Maria          
z Janochów pochodziła z bar-
dzo religijnej rodziny. Duży 
wpływ na wychowanie i decy-
zje życiowe kardynała miała 
babka Maria Henryka z Fedo-
rowiczów. Miał dwóch braci. 
Sławomira Niemcy rozstrzela-
li w obozie w Dachau, a Cze-
sław wyjechał do Kanady. 
Adam Kozłowiecki do 10 ro-
ku życia pobierał nauki          
w domu. Uczył się też języ-
ków: angielskiego, francuskie-
go i niemieckiego. Był chłop-
cem zdolnym, pilnym, grzecz-
nym i bardzo religijnym.       
W młodości jego idolem był 
św. Józef. Na decyzję wyboru 
zakonu jezuitów z pewnością 
wpłynęli jezuici  z Chyrowa,  
u których pracował w zakła-
dzie opiekuńczym i pobierał 
nauki gimnazjalne. Kardynał 
Adam Kozłowiecki był wyso-
ki, szczupły. Jego postawa, 
wyraz twarzy zdradzały 
skromność, otwartość, życzli-
wość. Potwierdzał to swoim 
życiem. Wyróżniał się poczu-

ciem humoru.  
Cytat z jego „Listów”: W Chi-
cuni pocę się nad gramatyką       
i ronię łzy wkuwając słówka. Po 
niecałych trzech tygodniach 
zaczęto mnie wypędzać z kaza-
niem. Boże, ulituj się nade mną  
i nad słuchaczami! Dzięki Bogu 
obeszło się bez salw i bez śmie-
chu…”.  
 

S zanował każdego człowie-
ka. Z misji odpowiadał na 

wszystkie listy (ponad tysiąc 
rocznie). Pomagał ubogim, któ-
rych często ratował od śmierci 
głodowej. Rozdawał wszystko, 
co miał. Mówiono    o nim, że 
ma serce bez granic. Kochał 
dzieci. Jak sam pisał: Mam sła-
bość do dzieci, moich kocha-
nych czarnuszków, które mnie 
też kochają. Kochał uczyć        
w szkole i odwiedzać „swoich 
Czarnych”, pokonując dziesiątki 
kilometrów (także rowerem czy 
na piechotę). Kiedy Zambia 
odzyskała wolność, zrezygno-
wał z arcybiskupstwa, by wró-
cić do „swoich Czarnych”  jako 
wikariusz.  
Dla Kardynała ważny był czło-
wiek, a nie pieniądz. Pisał        
w „Listach”: Nie zgadzam się    
z takim poglądem, że tylko ten, 
co ma dosyć dolarowej mamony, 
ma prawo do posiadania swojej 
misji ...obrzydliwą mi jest taka 
argumentacja, ale prawdopo-
dobnie nie jestem realistą…Daj 
Boże, żebym nigdy nie stał się 
realistą, wolę żyć w swoich 
chmurach, są czyste. 
 

B ył człowiekiem szlachet-
nym. Kiedy do Dachau 

wkroczyli żołnierze amerykań-
scy, a Rosjanie bili i kopali sto-
jących z podniesionymi rękami 
esesmanów, stanowczo sprzeci-
wił się takiemu traktowaniu 
więźniów. Twierdził, że Polacy 
żądają sprawiedliwości, a nie 
bestialskiej zemsty. Gdy po 
wojnie spotkał swojego opraw-
cę z obozu koncentracyjnego – 

zaprasza go na kawę; wybacza 
mu.  
Jako misjonarz Afryki - kapłan, 
potem biskup, arcybiskup - or-
ganizował szkoły,  internaty, 
sierocińce, szpitale. Dbał też     
o wychowanie lokalnego kleru   
i miejscowych sióstr zakon-
nych. Zabiegał o wsparcie zako-
nów z Europy i Stanów Zjedno-
czonych. Wniósł wielki wkład 
w tworzenie struktur tamtejsze-
go Kościoła.  
Po latach przyjął obywatelstwo 
zambijskie. Walczył z rasi-
zmem. Popierał dążenia niepod-
ległościowe narodu zambijskie-
go; był obrońcą praw  człowie-
ka. Jego nominację na arcybi-
skupa w 1998r. odczytano jako 
uznanie dla niezwykle mądrej     
i roztropnej postawy arcybisku-
pa, który - w trudnych okresach 
przemian potrafił być rządcą       
i prostym misjonarzem. Trzeba 
zaznaczyć, że rządy arcybisku-
pa Kozłowieckiego w Lusace 
przypadły na przełomowe wy-
darzenia związane z uzyska-
niem suwerenności Zambii. 
 

K ardynał Adam Kozłowiec-
ki kochał swoją Ojczyznę. 

Czytamy w jego „Listach”: 
W ciągu długich lat pobytu        
w obozach myślą żyłem w wol-
nej Polsce. O niej marzyłem,     
o niej dosłownie śniłem ciągle. 
Każdej nocy przenosiłem się do 
tych najukochańszych stron: do 
Chyrowa, Starej Wsi, Lwowa, 
Zakopanego, Krakowa, Lublina, 
Poznania…Dziś nie podoba mi 

się tu żaden piękny widok, bo to 
Polska jest najpiękniejsza. Misja 
będzie miała wiele do zawdzięcze-
nia tym, co z okolic Majdanu Kró-
lewskiego wywodzą swój ród. Na 
froncie misyjnym trzymamy 
omdlałymi ramionami sztandar 
Polski. 
 

K ilka razy odwiedzał swoją 
Ojczyznę, m. in. z okazji 

podróży apostolskich Jana Pawła 
II. W 1979r. koncelebrował Mszę 
św. z Papieżem na terenie obozu 
Auschwitz-Birkenau, a w 1997r. 
w Kaliszu wraz z współwięźniami 
z Dachau.  
 

Z a swoją działalność misyjną 
Kardynał Adam Kozłowiecki 

został uhonorowany najwyższymi 
odznaczeniami brytyjskimi, fran-
cuskimi i zambijskimi. Prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył go 
Krzyżem Wielkim Orderu Odro-
dzenia Polski 
„za wybitne zasługi w pracy 
misyjnej, działalność na rzecz 
ludzi potrzebujących pomocy     
i za patriotyczną postawę roz-
sławiającą imię Polski na świe-
cie”.  
 

K ardynał Adam Kozłowiecki, 
to kolejny Polak, z którego 

możemy być dumni; ale też może 
być dla nas wzorem w życiu co-
dziennym. Aby lepiej poznać po-
stać Kardynała, zachęcam do 
zwiedzenia Muzeum Kardynała  
Adama  Kozłowieckiego  w Hucie 
Komorowskiej.                                                                                        
 

Opr. Krystyna Jabłońska 

Kardynał Adam Kozłowiecki 

M amy Rok Wiary, 
więc chcemy przy-

bliżyć postać prawego Po-
laka, który pokazuje swo-
im życiem, jak być do-
brym, uczciwym, szlachet-
nym człowiekiem, nieza-
leżnie od okoliczności. 
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U czniowie klasy III technikum organizacji usług gastronomicz-
nych i technikum budownictwa Zespołu Szkół Tekstylno-

Gospodarczych w Rakszawie odbywali w październiku 4-tygodniowe 
praktyki zawodowe w okolicznych zakładach hotelarsko-
gastronomicznych i budowlanych. Nie byłoby w tym nic szczególne-
go gdyby nie to, że po ich zakończeniu spotkała nas przemiła niespo-
dzianka. Otóż pan Marcin Bujak współwłaściciel Firmy Handlowo-
Usługowej „WOLANKA” w Woli Dalszej osobiście złożył na ręce 
pani Dyrektor ZSTG Iwony Barnat podziękowanie i specjalnie 
przygotowane dyplomy jako wyraz uznania dla szkoły oraz na-
szych uczennic Marioli Maj i Karoliny Witek.   
Ich miejscem praktyki była Restauracja i Hotel „WOLANKA”. Pod-
czas jej trwania uczennice te wyróżniły się w sposób szczególny pra-
cowitością, wiedzą, umiejętnościami praktycznymi z zakresu gastro-
nomii,  kreatywnością i uprzejmością. Nigdy wcześniej nie zdarzyło 
się aby praktykantki zostały w tak wyjątkowy sposób docenione 
przez pracodawcę. My nauczyciele jesteśmy z nich bardzo dumni      
i czujemy się usatysfakcjonowani tym, że nasza praca w połączeniu   
z ich zaangażowaniem przyniosła tak wspaniałe owoce. Cieszy nas 
uznanie ze strony pracodawców, zwłaszcza teraz kiedy to w różnych 
gremiach toczą się dyskusje na temat kształcenia w związku z wej-
ściem w życie w bieżącym roku szkolnym reformy szkolnictwa za-
wodowego. Wiele miejsca w tej debacie zajmują sposoby takiego 
przygotowania absolwentów aby ich kompetencje odpowiadały ocze-
kiwaniom pracodawców.  
Oto fragment podsumowania warsztatów pt. „Pracodawcy w syste-
mie szkolnictwa zawodowego i kształcenia zawodowego na Ma-
zowszu” Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy „… kompe-
tencje to wiedza, umiejętności, predyspozycje i motywacje pracowni-
ków, które wykorzystywane w procesie pracy służą do zrealizowania 
strategii organizacji. Głównym źródłem pozyskiwania kompetencji 
zawodowych jest doświadczenie ...”,„Inaczej mówiąc, kompetentny 
pracownik zapewnia sukces organizacji, która go zatrudnia poprzez 
posiadanie odpowiedniej praktycznej wiedzy, odpowiednich praktycz-
nych umiejętności, odpowiednich predyspozycji pozwalających na 
dalsze doskonalenie kompetencji zawodowych oraz posiadanie chęci 
do wykorzystania w praktyce posiadanej wiedzy, umiejętności i pre-
dyspozycji na rzecz organizacji i jej celów. Pracodawcy poszukują 
właśnie tego rodzaju pracowników i takim pracownikom chcą ofero-
wać zatrudnienie.”  
 

E fektywnie kształcić zawodowo można tylko tam, gdzie teore-
tyczna wiedza zostanie podparta praktycznym doświadczeniem, 

a program praktycznej nauki zawodu jest realizowany w warunkach 
naturalnej pracy. Tak właśnie można kształcić w ZSTG na kierun-
kach gastronomicznych i hotelarskich, bo naturalne warunki pracy 
stwarza młodzieży należące do zespołu szkolne schronisko młodzie-
żowe. To w części gastronomicznej schroniska wyróżnione uczenni-
ce zetknęły się z prawdziwą obsługą klienta i potrafiły wykorzystać 
ją do swojego zawodowego rozwoju. Nie poprzestały na tym i czas 
praktyki w „WOLANCE” również wykorzystały w maksymalny spo-
sób. Dyplomy uznania które otrzymały będą ich rekomendacją na 
dalszą zawodową drogę i przepustką do wymarzonej pracy.  
 
 

Joanna Tokarz Kierownik szkolenia praktycznego w ZSTG w Rakszawie 

 

S zkolne Schronisko Młodzieżowe „Rakowisko” w piątym 
roku swojej działalności w ZSTG otrzymało I miejsce   

(ex aequo z czterema innymi schroniskami)  w 52 Wojewódz-
kim Współzawodnictwie Schronisk Młodzieżowych. Jeste-
śmy dumni, że w tak „młodym wieku” zdobyliśmy to wyróż-
nienie   i znaleźli śmy się  w czołówce schronisk młodzieżo-
wych naszego województwa wśród tych, którzy od lat przodują 
we współzawodnictwie. Konkurencja nie była mała.  
Komisja konkursowa brała 
pod uwagę wiele czynników, 
np. wskaźnik zajętości poko-
i, liczbę udzielonych nocle-
gów, przyjętych grup dzieci i 
młodzieży, ilość gości zagra-
nicznych, itp. Spotkał nas 
także zaszczyt reprezentowa-
nia wraz z czterema pozosta-
łymi laureatami wojewódz-
twa podkarpackiego na 
szczeblu centralnym tj. 52 
Ogólnopolskim Konkursie 
Współzawodnictwa Schro-
nisk Młodzieżowych.  
 

U roczyste podsumowa-
nie 52 Konkursu na szczeblu wojewódzkim odbyło się  

16 października 2012r w Starostwie Powiatowym w Przewor-
sku. Połączone było z Finałem Wojewódzkiego Konkursu Kra-
somówczego Młodzieży Szkolnej, który jest corocznie organi-
zowany przez  Międzyszkolny Odział PTTK w Przeworsku  
oraz  Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie       
i Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu. 
Wyróżnione schroniska zostały uhonorowane dyplomami, pu-
charami i albumami o tematyce regionalnej i turystycznej. 
 

  

Joanna Tokarz Kierownik SSM „Rakowisko” 

Fot;  Wyróżnione uczennice- Mariola Maj i Karolina Witek z ZSTG     
w Rakszawie. 
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Fot; Otwarcie wystawy rysunku i malarstwa Maćka Lęcznara ucznia ZSTG w Rak-
szawie. 

 

Jesteśmy dumni z Maćka, serdecznie mu gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Jesteśmy pewni, że była to pierwsza ale zapewne nie ostatnia 
wystawa jego prac. 

W  jesienny, piątkowy wieczór 19 października 2012 
roku w kawiarni Rezydencja Alfred Palace           

w Łańcucie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
rysunku i malarstwa Maćka Lęcznara, ucznia klasy IV 
technikum budownictwa Zespołu Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie.  
Na wystawę przybyło wielu miłośników sztuki, m.in. ar-
tysta plastyk Barbara Skałbania, Dyrektor GOKiC w Rak-
szawie Agnieszka Rzepka, Dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Łańcucie Andrzej Piechowski, Dyrektor ZSTG 
Iwona Barnat oraz nauczyciele uczący. Obecny był także 
właściciel gościnnej kawiarni pan Stanisław Drabicki. 
Uroczystość zainaugurowała pani Barbara Skałbania, któ-
ra powitała wszystkich zebranych: rodziców artysty, przy-
byłych gości, grono rodziny, przyjaciół i znajomych oraz 
przybliżyła twórczość i sylwetkę  Maćka. Zostały odczy-
tane słowa uznania i życzenia dalszych sukcesów od pana 
Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia. Po części ofi-
cjalnej przy słodkim poczęstunku zaproszeni goście  mo-
gli obejrzeć wystawę  oraz porozmawiać  z  młodym arty-
stą. Gwiazda wieczoru to skromny chłopiec, posiadający 
ogromny talent. Prace pokazane na wystawie powstały w 
ciągu tego roku. Daje się w nich  zauważyć  wrażliwość 
artysty, subtelność, zabawę  kolorem, światłem i formą.   
Prace wywarły na zebranych ogromne wrażenie, padło 
wiele słów zachwytu i podziwu.    
   

Iwona Barnat p.o. Dyrektor ZSTG w Rakszawie 

W  dniach 23-24 października 2012r. Katarzyna Sto-
pyra i Anna Styś uczennice klasy 4 HG ZSTG      

w Rakszawie  pod nadzorem nauczyciela Bernarda Kusza-
ja, wzięły udział w warsztatach kulinarnych w ramach 
projektu, „Żywność Wysokiej Jakości. Krótsza droga 

Nad przygotowywaniem potraw 
przez młodzież czuwali słynni ku-
charze: Eugeniusz Mientkiewicz      
i Adam Żemojlet. 
 

W  pierwszym dniu uczennice 
wylosowały do przygotowa-

nia ,,Sandacza maślanego z dynią     
i pasternakiem”. Zadanie zostało 
wykonane bardzo dobrze. Potrawa 
wszystkim smakowała, a od kucha-
rzy otrzymały pochwałę. Następny 
dzień wymagał więcej pracy, zaan-
gażowania i włożenia serca, gdyż 
każda grupa miała przyrządzić wy-
myśloną przez siebie potrawę na 
bazie dostępnych produktów regio-
nalnych. Po głębszych przemyśle-
niach i przeanalizowaniu dostęp-
nych produktów, wpadliśmy na no-
watorski pomysł przygotowania: 
,,Szaszłyków naleśnikowych z far-
szem z kaczej wątróbki w sosie ro-
dzynkowym”. Było to dla nas 
ogromne wyzwanie. Uczennice mo-
gły być dumne z siebie, bo z pro-
stych naleśników stworzyły nową 
potrawę.  
Nasz mały naleśnikowy  ekspery-
ment  wszystkim bardzo smakował. 
Na zakończenie warsztatów zostały 
wręczone certyfikaty uczestnictwa           
w projekcie. 
  

Bernard Kuszaj nauczyciel ZSTG 

od producenta do konsumenta”.  
Projekt ten miał na celu głębsze 
zainteresowanie uczniów ich naj-
bliższym otoczeniem, regionem,      
z którego pochodzą, jego zasobami 
kulturowymi, w szczególności  
związanymi z gastronomią.  
Warsztaty Kulinarne „Tradycyjne 
Produkty – Nowoczesna Kuchnia 
Polska” odbyły się w Hotelu Dwór 
Ostoya w Jasionce k/Rzeszowa. 
Wzięło w nich udział 12 grup          
z różnych szkół, m.in. z Wadowic, 
Krosna, Rzeszowa, Ropczyc, Stalo-
wej Woli, Leska, Jarosławia, Strzy-
żowa. Projekt składał się z dwóch 
części: teoretycznej i praktycznej. 
Zachęcał on do kreatywnego podej-
ścia do kuchni, polegającego na 
możliwie najciekawszym wykorzy-
staniu surowców   i produktów wy-
twarzanych i dostępnych w danym 
regionie i w określonej porze roku.  
Część teoretyczna polegała na po-
sz er z en i u  wi ed z y n a  t e -
mat  ,,Europejskiego i krajowego 
systemu jakości żywności” oraz 
rozpoznawaniu produktów tradycyj-
nych i regionalnych w wojewódz-
twie podkarpackim. Cześć prak-
tyczna to gotowanie na przydzielo-
nych stanowiskach z wylosowanych 
przepisów.  

 

Fot; Katarzyna Stopyra i Anna Styś uczennice ZSTG  na warsz-
tatach kulinarnych w Rzeszowie. 
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Fot; Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt  OSP z Rakszawy. 

 

N ajlepsza w powiecie łańcuckim i na Podkarpa-
ciu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziew-

cząt  OSP z Rakszawy została zaproszona na podsu-
mowanie pracy i wyników sportowych za 2012 r.      
do Komendy Powiatowej  PSP w Łańcucie.   

 

Wr ęczono odznaczenia państwowe zasłużonym pożarnikom  

W  pierwszej kolejności odbyło się zwiedzanie Muzeum- 
Zamek w Łańcucie oraz Powozowni - zorganizowane 

przez st. kpt. PSP Piotra Glaca, w czasie którego  m. in. zapo-
znano młodzież ze sposobami gaszenia pożarów w dawnym 
Łańcucie.  
Następnie odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym 
PSP w Łańcucie bryg. mgr inż. Romanem Poterkiem, Preze-
sem ZP ZOSP RP w Łańcucie druhem Tadeuszem Swiąto-
niowskim i Naczelnikiem OSP w Rakszawie druhem Pawłem 
Suszkiem.    
  

D ziewczęta z Rakszawy zostały zapoznane odpowiedzial-
ną pracą zawodowych strażaków, z działaniem Powiato-

wego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wyposażeniem   
i sprzętem JRG, zasadami ratownictwa, oraz  pamiątkami      
w Izbie Tradycji w budynku straży. Przewodnikiem z profe-
sjonalnymi umiejętnościami był st. asp. sztab.  Stanisław 
Krauz. W czasie miłego posiedzenia na świetlicy KP PSP przy 
pączku i herbacie, odbyło się podsumowanie pracy i wyników 
sportowych w 2012r.   
 

D ruhny z Rakszawy otrzymały dyplomy za zajęcie         
IV miejsca w IX  Mistrzostwach Polski MDP OSP 

wg CTiF w Opolu, listy gratulacyjne za promowanie sporu 
pożarniczego, Rakszawy i powiatu łańcuckiego, oraz płyty 
DVD z filmami, zdjęciami z zawodów wojewódzkich oraz 
krajowych. Obecne na spotkaniu były druhny: Joanna Fus, 
Kamila Dołęga, Natalia Cisek, Ewelina Cisek, Lidia Zielony, 
Aleksandra Rybińska, Anna Ożga, Kinga Werfel, Faustyna 
Frączek, Barbara Nykiel, Beata Dołęga oraz opiekun MDP 
Jan Jabłoński i kierownik Bernard Kuszaj.   
Wszystkie dziewczęta zadeklarowały chęć wstąpienia w przy-
szłości do Kobiecej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Raksza-
wie.  
 

D o najważniejszych osiągnięć MDP OSP Rakszawa    
w 2012 roku należą:  

 

⇒ VI miejsce w Polsce w III edycji Konkursu „Najlepsi          
z najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarni-
czą i jej opiekuna - marzec 2012 r. 

⇒ I miejsce w VII Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych MDP OSP wg CTiT w Zarzeczu pow. prze-
worski - czerwiec 2012 r. 

⇒ IV miejsce w IX Mistrzostwach Polski MDP OSP wg CTiF, 
które odbyły się w Opolu -wrzesień 2012 r.  

⇒ III miejsce w Polsce w prezentacji obozowej drużyny i swojego 
regionu pn. „Poznajmy się” w Opolu -wrzesień 2012 r. 

⇒ I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie LA w klasyfikacji drużyno-
wej w Łańcucie, dziewczęta z MDP zdobyły 4 medale- wrzesień 
2012 r. 

 
 
 
 
 

W  Czerminie (powiat mielecki) w dniu 15 listopada odbyło się 
posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 

RP woj. podkarpackiego. Posiedzenie władz wojewódzkich i powiato-
wych OSP z Podkarpacia było okazją do wręczenia odznaczeń pań-
stwowych  osobom dorosłym zasłużonym dla pożarnictwa. 
 

Z powiatu łańcuckiego odznaczenia otrzymali: 
 

⇒ Druh Jan Jabłoński z Rakszawy - Srebrny Krzyż Zasługi  
⇒ Druh Andrzej Sęk z OSP Węgliska - Brązowy  Krzyż Zasługi 
⇒ Druh Marek Kępa z OSP Medynia Łąńcucka - Brązowy Krzyż Za-

sługi,  
⇒ Druh Zbigniew Bojda z OSP Medynia Głogowska - Brązowy Krzyż 

Zasługi. 
 

O dznaczenia wręczali: Wicewojewoda Podkarpacki - druhna Ali-
cja Wosik, przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpac-

kiego p. Teresa Kubas-Hul, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP 
st. bryg. Bogdan Kuliga i Prezes ZW ZOSP RP druh Janusz Koniecz-
ny.  
 

P ani Wicewojewoda pogratulowała i podziękowała odznaczonym 
„za niezwykle istotną ich pracę społeczną na rzecz lokalnych spo-

łeczności.” 
   
 

Opr.  Paweł Suszek -Naczelnik OSP Rakszawa 
Jan Jabłoński -Powiatowy Organizator Sportu 
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S erdeczne podziękowania kierujemy do pani Zenony Mokrzyc-
kiej, dzięki której mogłyśmy uczestniczyć w Targach Ekolo-

gicznych organizowanych w Kielcach. 
Bardzo cieszy nas fakt, że możemy reprezentować naszą gminę 
podczas różnych wyjazdów, targów i pokazów na terenie całe-
go Podkarpacia. Oby w 2013r. nie zabrakło nam sił i chęci do 
dalszej działalności.  

Agnieszka Dołęga KGW Wydrze 

Fot; Zaproszeni goście na uroczystość zorganizowaną przez KGW z Wy-
drza. 

 

P owoli zbliża sie koniec roku, a więc czas podsumowań. Rów-
nież dla Koła Gospodyń Wiejskich z Wydrza.  

Na początku 2012r. udało nam się przedłużyć umowę użyczenia 
lokalu, czyli przez najbliższe kilka lat nie musimy się martwić       
o miejsce naszych spotkań. Dzięki temu spokojnie możemy rozwi-
jać naszą działalność i organizować różne spotkania.  
 

J ednym z większych wyzwań mijającego roku było zorganizo-
wanie Dnia Kobiet połączonego z zebraniem sprawozdaw-

czym, podczas którego gościli śmy wiele osobistości m.in.: panią 
Wójt Marię Kula, panią Przewodniczącą Powiatowej Rady Kobiet 
Annę Golbę, pana Dyrektora PODR w Boguchwale Tadeusza Pło-
szaja. 
 

N ie obyło się także bez wyjazdów, m.in.: do Boguchwały, 
Górna czy Kraczkowej, gdzie prezentowałyśmy tradycyjne 

potrawy, a także brałyśmy udział w konkursach kulinarnych.  
Naszą tradycją stało się również robienie wielkanocnej palmy oraz 
wieńców dożynkowych, zdobiących naszą świątynię.  

W 

K oło Gospodyń Wiejskich Rakszawa – Mościny zadaje 
sobie pytanie czy jest potrzebne dzisiaj na wsi?  

Niewątpliwie tak , trzeba znaleźć swoje miejsce w tej nowej 
rzeczywistości, która nas dzisiaj spotyka.  
 
 

B ierzemy czynny udział w uroczystościach, na które jesteśmy 
zapraszani, aby promować swoją miejscowość oraz Gminę 

Rakszawa. Podczas całorocznych uroczystości zdobywamy nagro-
dy i wyróżnienia.  
W 2012 roku brałyśmy udział: 
⇒ w spotkaniu z okazji  „Dnia Babci”, 
⇒ w powiatowym zebraniu KGW w Soninie, 
⇒ wspólnie obchodziłyśmy „Dzień Kobiet”, 
⇒ przygotowałyśmy potrawy z jaj na wystawę „Wielkanocne Tra-

dycje” w Albigowej, 
⇒ obchodziłyśmy 75-lecie KGW w Rakszawie – połączone z Po-

wiatowym Dniem Matki na którym przyznano odznaczenia 
„Order Matkom Wsi”, 

⇒ prezentowałyśmy swoje umiejętności kulinarne na VI Festiwalu 
Podkarpackich Smaków w Górnie, 

⇒ uczestniczyłyśmy w Powiatowym Pikniku Rodzinnym w Łańcu-
cie, 

⇒ przygotowałyśmy wspaniałe potrawy oparte na naszych trady-
cyjnych przepisach podczas Pikniku Historycznego na Osadzie 
Rakszawa  

⇒ uczestniczyłyśmy w Festiwalu Kwiatów w Albigowej 
⇒ zdobyłyśmy wyróżnienie w konkursie na Kapuśniaczki podczas 

VII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej w Boguchwale 
⇒  brałyśmy udział w uroczystości jubileuszowej 100 – lecia 

KGW Kraczkowa i I Edycji – Soki i nalewki domowe  
⇒ przygotowałyśmy prezentację chleba wiejskiego pieczonego 

domowym sposobem na XI Święto Chleba w Głuchowie.  

K oło Gospodyń Wiejskich Rakszawa – Mościny prowadzi 
Klub 4-H „Złote Orły”, gdzie dzieci chętnie spotykają się     

i pomagają przy przygotowaniu wieńców dożynkowych, palm, 
stroików itp. 
Wszyscy wspólnie spotykamy się na uroczystościach dożynko-
wych w sołectwie Rakszawa Kąty oraz na dożynkach Gminy So-
kołów. 
 

Czy jest potrzebne Koło Gospodyń Wiejskich na wsi?  
Oczywiście że tak, kto by to wszystko zorganizował? Jak spę-
dzalibyśmy wolny czas na wsi gdyby nie panie z KGW. 
 

Opr. Zofia Wawrzaszek 
Przewodnicząca KGW w Rakszawie-Mościny 

Fot; Uroczystości dożynkowe w sołectwie Rakszawa Kąty. 
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Ballada o ma- kach i cha-
brach   

P rzedmiotem Konkursu była twórczość znaczących i wybitnych 
autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związa-

ną z hasłem przewodnim aktualnej edycji konkursu tj.: 
„Krajobrazy”. Cele Konkursu to: popularyzacja literatury dziecię-
cej, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej      
i wychowawczej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności, promocja 
dokonań artystycznych dzieci, konfrontacja warsztatu pracy instruk-
tora – pedagoga.  
 

W  konkursie udział wzięło 55 uczniów ze Szkół Podstawo-
wych Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej    

w Węgliskach i w Wydrze (konkurs recytatorski) oraz 62 uczniów 
(konkurs plastyczny). 
Uczestnicy Konkursu prezentowali jeden utwór wybranego au-
tora w formie: recytacji, piosenki, pracy plastycznej w dwóch 
kategoriach wiekowych: Kategoria I – klasy I – III, 
Kategoria II – klasy IV – VI. 
 

J ury w składzie: Maciej Szukała – Przewodniczący (aktor Teatru 
Przedmieście z Rzeszowa), Marcin Bardjan (polonista i rusycysta 

w ZSTG w Rakszawie), Jolanta Grad (nauczyciel), Krystyna Buszta 
(bibliotekarz GOKiC) przyznało tytuł LAUREATA  następującym 
osobom: 
KATEGORIA I – RECYTACJA 
Izabela Grząśko, Mikołaj Jakubowicz, Julia Bujak, Paulina Sroczyk, 
Maciej Nowicki –SP Nr 1 w Rakszawie, Kacper Noga –SP w Węgli-
skach 
KATEGORIA II – RECYTACJA 
Szymon Panek –SP Nr 1 w Rakszawie, Klaudia Buszta i Tomasz 
Sroczyk –SP Nr 2 w Rakszawie, Natalia Mączka – SP Nr 3 w Rak-
szawie, Weronika Noga –SP w Węgliskach, Aleksandra Sierżęga      
i Adrian Waliszak – SP w Wydrzu 
KATEGORIA – PIOSENKA 
Artur Pudło –SP Nr 1 w Rakszawie, Aleksandra Sierżęga, Adrian 
Waliszak – SP w Wydrzu 
 

M iesiąc listopad w większości nam kojarzy się nostalgicz-
nie. Początek miesiąca to wspomnienie Wszystkich 

Świętych a także dzień Zaduszny. Po raz pierwszy w dniu 15 
listopada 2012 r. GOKiC zorganizował spotkanie, aby wspo-
mnieć tych, którzy odeszli, a zarazem wpłynęli na życie spo-
łeczne naszego regionu. Na Zaduszki złożyło się spotkanie        
z lokalnym pisarzem Zbigniewem Trześniowskim z Łańcuta.   
W trakcie spotkania zostały przypomniane nazwiska wielu 
osób, m.in. ks. Wojtynowskiego, z którym wiąże się legenda 
ocalenia wiosek przed różnymi nieszczęściami.    
    

N a kolejnym spotkaniu w dniu 29 listopada br. w wigilię 
św. Andrzeja przypomnieliśmy sobie wróżby w towarzy-

stwie p. Damiana Drąga-kierownika Muzeum Etnograficznego 
w Rzeszowie. Odtworzyliśmy z pamięci te, które funkcjonowa-
ły kiedyś w naszej miejscowości. Z kolei w grudniowy wieczór 
(13 grudnia br.) klubowicze powymieniali się sprawdzonymi 
przez siebie przepisami kulinarnymi oraz zdobyli wiedzę z za-
kresu ozdabiania potraw i przygotowania wigilijnego stołu.  
 

S erdecznie zapraszam na kolejne zajęcia i czynnego w nim 
udziału. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. 

Każdy z uczestników podczas inauguracji klubu – 24 paździer-
nika 2012 r.- otrzymał „indeks”, w którym będą mogli się wpi-
sywać wykładowcy z poszczególnych zajęć. Zapewne będzie 
to, doskonała pamiątka ze spotkań. 
 

Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot; Uczestnicy i laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego- kategoria 
kl. I-III, fot.  Agnieszka Rzepka. 

W  dniu 19 listopada 2012 roku w Sali Widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rak-

szawie odbył się XXII Gminny Konkurs Recytatorski 
„RAKI 2012” Literatura i Dzieci – Krajobrazy .  

Balla- da o makach 
i cha-

KATEGORIA – PRACA PLASTYCZNA 
Martyna Sroczyk, Kacper Pliś, Karolina Kołcz –SP Nr 1w Rak-
szawie, Oliwia Wojdyło, Gabriela Piwińska –SP Nr 3 w Raksza-
wie, Weronika Maziarz, Oliwia Cieślachowska – SP w Węgli-
skach, Anna Fergisz, Damian Żmuda, Radosław Kuca –SP       
w Wydrzu 
 

L aureaci XXII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „RAKI 
2012” Literatura i Dzieci – Krajobrazy uczestniczyli        

w eliminacjach rejonowych w dniu 22 listopada 2012 roku, któ-
re odbyły się w Ośrodku Kultury w Wysokiej. 
 

Krystyna Buszta – bibliotekarz GOKiC  

Fot; Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Trześniowskim.  
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S ala klubowa w Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Czytelnictwa w Rakszawie          

w dniu 15 października 2012 r. zamieniła się 
w magiczny ogród, będący kwintesencją 
najpiękniejszych kompozycji kwiatowych 
wykonanych przez florystykę Bernardę 
Broszkiewicz z Soniny. 
 

P odczas wystawy zaprezentowanych 
zostało kilkadziesiąt kompozycji cha-

rakteryzujących się żywymi kolorami, połą-
czeniem pospolitych gatunków roślin i kwia-
tów z egzotycznymi okazami, różnorodno-
ścią i kreatywnością form oraz kształtów. 
Autorka zaprezentowała ponad 100 prze-
strzennych kompozycji kwiatowych, zaaran-
żowanych w różnych stylach, m.in. ostatnio 
bardzo modnym stylu prowansalskim.  
 

W ystawę można było zwiedzać do koń-
ca października br. Dużym atutem 

wystawy było to, iż połączona była ona z 
kiermaszem. Na miejscu można było zakupić 
wypatrzone przez zwiedzających kompozy-
cje.  
 

C elem wystawy było nie tylko przekaza-
nie trendów z zakresu nowoczesnej 

florystyki, ale również zaszczepienie kre-
atywności i innowacyjności wśród zwiedza-
jących z zakresu aranżacji wnętrz. 
 

Agnieszka Rzepka 
Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

S tyropianowa kula, nieco owczej wełny, 
specjalna igła do filcowania i trochę 

wolnego czasu, to wystarczy, by stworzyć 
małe arcydzieła.  
Przekonali się o tym uczestnicy kursu, któ-
rzy w poniedziałkowe popołudnie (26 XI 
2012r.) po raz pierwszy zetknęli się z mod-
ną ostatnio metodą filcowania, którą to wy-
konali piękne, oryginalne bombki choinko-
we. 
 

M oda na filc i wyroby filcowe trwa od 
kilku lat. Modne są zarówno torebki 

z ludowym haftem, czapki, kapelusze jak    
i biżuteria, a w okresie poprzedzającym 
święta Bożego Narodzenia dużym powo-
dzeniem cieszą się bombki i ozdoby choin-
kowe z filcu. 
 

 

W yrób takich ozdób jest bardzo pra-
cochłonny. Zaczyna się od uszla-

chetniania wełny filcowanej, którą potem 
się farbuje i nadaje jej kształt. Na końcu 
takie bombki zdobi się różnymi aplikacja-
mi. Każda filcowa bombka wykonana jest 
ręcznie, a zatem jest niepowtarzalna. Taki 
prezent jest długotrwałą pamiątką, ponie-
waż jest niezniszczalny, a ponadto ekolo-
giczny.  
 

P rzedświąteczny czas, to dobry okres, 
by zająć się wykonywaniem filcowych 

bombek, chociażby po to, żeby zrobić taki 
prezent pod choinkę, którego nikt inny miał 
nie będzie. Bombki z filcu to modna i wy-
godna ozdoba choinkowa. Warto poświęcić 
odrobinę czasu i wraz z rodziną zająć się 
ich samodzielnym wykonaniem. Pomysłów 
na filcowe bombki jest tak wiele. 

 

                                                                                                                     
Bernadeta Skoczylas 
GOKiC w Rakszawie 

W arsztaty florystyczne, które or-
ganizuje GOKiC w Rakszawie 

tradycyjnie na początku grudnia mają 
służyć przede wszystkim przyjemności. 
Układanie suchych kwiatów w swobod-
ne kompozycje to wielka radość.  
Zapach, kolory, mnogość dodatków 
daje praktycznie nieograniczone możli-
wości w tworzeniu ciekawych dekora-
cji. Wystarczy puścić wodze fantazji…         
i dekoracja gotowa.  
 
 

W  tym roku w dniach 3-4 grudnia 
pod okiem florystyki Agaty 

Jurek Kraski z Sokołowa panie tworzy-
ły niepowtarzalne kompozycje świą-
teczne w ramkach oraz flizelinowe cho-
inki. 
 

C hcieliśmy przybliżyć i zapoznać 
uczestniczki warsztatów z podsta-

wowymi technikami florystycznymi. 
Pokazać, w jaki sposób wykorzystywać 
materiał roślinny w otaczającej nas 
przestrzeni. Podpowiadaliśmy jak pro-
stymi sposobami można odmienić na-
strój miejsca, w którym przebywamy na 
co dzień. 
 

 
 

Agnieszka Rzepka 
Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

 

Bal- Ba Ballada o makach i chabrach   
W seledynowych łanach zbóż 
 przystanął Malarz Słońce. 

Fot. Wystawa kompozycji kwiatowych w GOKiC. 

Fot. Uczestnicy kursu „Filcowe cuda” w GOKiC. 

Fot. Fot. Uczestnicy warsztatów florystycznych. 

Fot. Uczestnicy warsztatów florystycznych. 
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D ziewczęta w Andrzejkowy Wieczór wróżą  
o swej przyszłości, chłopcy zaś w Kata-

rzynki.  
GOKiC nawiązując do tej tradycji w dniu 22 
listopada br. zorganizował dla dzieci z zespołów 
tanecznych: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Małe To-
kio”, „Tokio”, „Promyczek” i „Centrum Tańca 
Rakszawa” (około 100 dzieci) interaktywną za-
bawę.  
Oczywiście nie obyło się bez wróżb przygotowa-
nych przez tancerzy z „Flesza”. Ich młodsze ko-
leżanki i koledzy dowiedzieli się o świetlanej 
przyszłości tanecznej, o licznych występach        
i nagrodach. Zobaczymy czy sprawdzą się te 
wróżby... uzależnione od ciężkiej pracy i wielu 
wyrzeczeń.  
 
 

Z abawa została połączona z Pasowaniem na 
Tancerza. W tym dniu dzieci i młodzież 

uroczyście ślubowali swoim instruktorom, że 
będą m.in. pilnie uczestniczyć w zajęciach, roz-
ciągać się chociaż będzie bolało.  

  
 

Ba
lla
da 

W  piątkowe (12 X 2012)    
i czwartkowe (18 X 

2012) popołudnie pani Justyna 
Podolec z Żołyni podzieliła się 
swoimi umiejętnościami z 
uczestniczkami kursu, omawia-
jąc po kolei etapy tworzenia 
sutaszowej biżuterii.  

S utasz to rodzaj haftu 
ręcznego, do którego 

wykorzystuje się paski         
z wiskozy zwane sutaszami. 
Nazwa tej techniki pochodzi 
od francuskiego słowa sou-
tache, oznaczającego sza-
merunek czyli rodzaj sznur-
kowych ozdób naszywanych 
na mundury wojskowe. Sou-
tache wywodzi się z kolei 
od węgierskiego słowa suj-
tas, oznaczającego plecion-
kę. Technika wytwarzania 
ozdób   z pasków znana była 
już w starożytnych Chinach. 
Niestety nie spotkała się      
z większym uznaniem po-
tomnych i na kilka wieków 
poszła w niepamięć. Sutasz 
znalazł za to szerokie zasto-
sowanie w modzie.  
 

Z  pasków wykonywano 
wykończenia brzegów 

ubrań, tworzenia ozdób na 
strojach ludowych i mundu-
rach wojskowych - galonów, 
pagonów i lampasów.  
 

P odczas zajęć powstały fan-
tazyjne esy floresy ozdobio-

ne kolorowymi koralikami, czyli 
broszki, zawieszki, kolczyki. 
Początkowo robienie tej biżuterii 
wydawało się kursantkom bar-
dzo trudne, ale  z czasem nabrały 
większej sprawności w tworze-
niu tych sutaszowych wyrobów   
i powstała wyjątkowa biżuteria. 
Bo przecież sutasz zawsze wy-
gląda zjawiskowo i przykuwa 
wzrok. 
 

Bernadeta. Skoczylas 

Ballada o makach i chabrach   
W se-

N a pamiątkę każdy tancerz otrzymał notesik i coś słodkiego. Imprezę zakoń-
czyły tańce integracyjne oraz wspólne biesiadowanie. 

 
Agnieszka Rzepka  Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Krystyna Buszta – bibliotekarz GOKiC 

S utasz to ostatnio bar-
dzo modna technika 

tworzenia biżuterii, która  
z miejsca zawładnęła ser-
cami fanów ręcznie robio-
nych ozdób. 

Fot; Warsztaty tworzenia sutaszowej biżuterii. 

Fot; Interaktywna zabawa w GOKiC w Rakszawie.  
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Termin Wydarzenie 

10 stycznia 2013 r. Klub Aktywnych 

13 stycznia 2013 r. Koncert Kolęd 

24 stycznia 2012 r. Klub Aktywnych 

27 stycznia 2013 r. Koncert Noworoczny 

I poł. lutego 2013 r. Zabawa karnawałowa dla dzieci 
II poł. lutego 2013 r. Ferie zimowe w GOKiC 

I poł. marca 2013 r. Kobiecy wieczór 

 

G minny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  
w Rakszawie organizuje kurs tańca towarzy-

skiego dla początkuj ących.  
 

P rogram kursu obejmuje 12 lekcji z zakresu tańca 
towarzyskiego (np. walc angielski, wiedeński, 

samba, tango – tańce do wyboru przez uczestników), 
tańca użytkowego (tzw. „dwa na jeden”) w cenie 65 
zł od osoby przy minimalnej liczbie 14 osób w grupie.  

Serdecznie zapraszamy!  
Więcej informacji pod nr tel. 17 226 12 89 

M otywem przewodnim tegorocznego Gminnego Konkursu Bożonarodzenio-
wego był „Stroik świąteczny”. Do konkursu zgłosiło się 24 uczestników  

z terenu Gminy Rakszawa. Oceny konkursowych stroików dokonało jury powoła-
ne przez organizatora w składzie: Krystyna Sroczyk (przewodnicząca jury), To-
masz Przeszłowski i Jadwiga Radomska. 
 

W  czwartek 6 grudnia o godz. 14:00 w sali klubowej GOKiC w Rakszawie 
odbyło  się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Laureaci otrzymali nagro-

dy i wyróżnienia, a wszyscy gromkie brawa    w podziękowaniu za trud i kreatyw-
ność, a przede wszystkim na zachętę wzięcia udziału w następnych edycjach. 
W kategorii I  – dzieci do lat 6 wyróżnienie otrzymał Nikodem Cisek  z Węglisk. 
W kategorii II  – dzieci 7-12 lat nagrodzono: I miejsce Dominika Kot z SP Nr 2, II 
miejsce Krzysztof Dołęga    z SP Nr 1, III miejsce Kacper Nawój z SP Nr 3. Wy-
różnienia otrzymali: Jakub Bolesławski z SP Nr 1, Ewa Dec z SP Nr 3 i Anna Fer-
gisz z SP  w Wydrzu. 
W kategorii III  (13 – 16 lat) I miejsce przypadło Barbarze Bojda z ZSTG w Rak-
szawie. 
W kategorii IV  (powyżej 17 lat)  I miejsce i wyróżnienie otrzymali wychowanko-
wie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie, II miejsce zajęła Mariola 
Maj z ZSTG, III miejsce Małgorzata Cisło i Marlena Rejman z ZSTG a wyróżnie-
nie otrzymała Karolina Witek z ZSTG. 

Gratulujemy! 
 

D ziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie i zapraszamy do udziału 

w kolejnych konkursach, organizowanych przez 
GOKiC oraz w przyszłorocznym Konkursie Bo-
żonarodzeniowym. 

Bernadeta Skoczylas 

Ballada o makach i 
chabrach   

W seledynowych łanach zbóż 

M amy się czym chwalić, bo-
wiem 6 grudnia br. na Powia-

towym Mikołajkowym Przeglądzie 
Zespołów Tanecznych w Białobrze-
gach dwa nasze zespoły taneczne 
Mały Flesz i Małe Tokio zdobyły 
egzekwo I miejsce.  
 

D zień później tj. 7 grudnia br. 
Zespoły Tańca Nowoczesnego 

Flesz i Małe Tokio dzielnie walczyły 
o miejsce na podium podczas XX 
Mikołajkowych Spotkań Tanecz-
nych organizowanych przez Regio-

nalne Centrum Pogranicza w Krośnie. 
Konkurencja była duża, przybyło wiele 
bardzo dobrych zespołów. Jednak ciężka 
praca naszych dzieci i młodzieży została 
doceniona przez profesjonalne jury, które 
nagrodziło III miejscem Zespół Tańca 
Nowoczesnego Flesz natomiast wyróżnie-
niem zespół Małe Tokio. W ocenie dzie-
cięcego jury I miejsce zdobył zespół Flesz.  
 

G ratulujemy dzieciom i młodzieży 
sukcesu oraz ich choreografom Pa-

niom: Dominice Mroczce i Barbarze Leń-
czyk, życząc kolejnych nagród.  

Ballada o makach i chabrach   

P odziękowania kierujemy również do Zarządu 
Browaru Van Pur S.A. w Rakszawie, dzięki 

któremu sfinalizowaliśmy wyjazd, realizując tym 
samym marzenia naszych tancerzy. 
 

Agnieszka Rzepka 
Dyrektor GOKiC w Rakszawie 

Fot; Stroik wykonany przez wychowanków ŚDS w Rakszawie.  
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Fot; Zespół Tańca Nowoczesnego FLESZ 
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strzelając trzy gole w pierw-
szych trzydziestu minutach 
meczu. Tydzień później         
w derbach z CCC Dąbrówki 
wygraliśmy 5-2 i pokazaliśmy 
wszystkim, że Włókniarz        
w tym sezonie będzie jedną     
z mocniejszych drużyn w pią-
tej lidze. Czasem trzeba zrobić 
jeden krok do tyłu, żeby potem 
zrobić dwa do przodu – mówił 
w wywiadzie dla „Nowin” 
Piotr Górka, nawiązując do 
spadku do klasy „A” i powro-
cie z niej do piątej ligi. 
 

N astępnie przyszedł mie-
siąc rozgrywania me-

czów co trzy dni, gdzie pogu-
bili śmy niepotrzebnie trochę 
punktów, w międzyczasie od-
padliśmy też z rozgrywek 
okręgowego Pucharu Polski 
(Dąbrówki zrewanżowały się 
za porażkę w lidze 2-5 i wy-
grały 4-0, u nas grali jednak   
w większości juniorzy).         
Po półtoratygodniowym odpo-
czynku nasi piłkarze zanoto-
wali świetną serię, z ostatnich 
ośmiu spotkań wygrali sześć, 
przegrali jedynie u siebie         
z Grodziskiem 2-4 i w ostat-
nim meczu zremisowali         
w Wólce Niedźwiedzkiej 1-1. 
Na szczególne słowa uznania 
zasługuje zwycięstwo z rezer-
wami Stali Rzeszów. W me-
czu rozgrywanym na sztucznej 
murawie i przy jupiterach 
Włókniarz pokonał rzeszowian 
3-1, a mieli oni w składzie 
kilku graczy z drugoligowej 
drużyny. 
Najlepszym strzelcem zespołu 
jest Rafał Babiarz, zdobywca 
ośmiu goli. Miał wyśmienity 
początek, potem przestał tre-
nować i stracił miejsce w skła-
dzie. Z dobrej strony pokazują 
się młodzi wychowankowie – 
Rafał Stopyra (19 lat) jest 
pewnym punktem defensywy, 
Łukasz Lorenc (18 lat) ma 

W iosną wygraliśmy klasę 
„A” w świetnym stylu, 

nie było jednak pewności, czy 
dobrą passę uda się podtrzymać 
na wyższym poziomie rozgry-
wek. Z przedsezonowych sparin-
gów trudno było wyciągnąć da-
leko idące wnioski. Zaczęli śmy 
13 lipca od przegranej z Błęki-
tem Żołynia 0-1, potem przytra-
fiło się zarówno spektakularne 
zwycięstwo w Raniżowie (6-0), 
jak i porażka w kiepskim stylu   
u siebie z MKS Kańczuga (0-2). 
Wyniki zależały od tego, jak 
akurat trenowaliśmy. Zdarzało 
mi się zrobić ciężki trening        
w piątek wieczorem, podczas 
gdy w sobotę rano graliśmy 
mecz. Musiało to się odbić na 
wyniku, ale potem procentowało 
w meczach ligowych – tłumaczy 
trener Piotr Górka. 
 

W  sumie Włókniarz roze-
grał w lecie sześć sparin-

gów, dwa wygrał, cztery prze-
grał, bilans bramkowy 12-12. 
Skutecznością imponował tre-
ner, który strzelił trzy bramki, 
tyle samo zdobył najlepszy 
strzelec drużyny Rafał Babiarz. 
Pierwsza kolejka nowego sezo-
nu odbyła się 19 sierpnia, Włók-
niarz w pięknym stylu pokonał 
naszpikowaną zawodnikami z 
wyższych lig Sawę Sonina 3-1, 

 

Fot; Drużyna seniorów KS Włókniarz - jesień 2012. 

stałe miejsce w środku pola       
i strzelił cztery bramki, przebo-
jem do składu wdarł się Kamil 
Weremiński (17 lat), autor pię-
ciu goli. Obronę trzyma w ry-
zach doświadczony Krzysztof 
Kus, w środku pola czarną ro-
botę wykonuje Paweł Mach-
niak, na skrzydłach nieznisz-
czalni są Andrzej Mączka        
z Łukaszem Skoczylasem 
(prawa strona) oraz Paweł Ju-
rek z Rafałem Sobusiem (lewa 
strona). Bardzo pewny w bram-
ce jest Rafał Leja, jego inter-
wencje dają spokój drużynie. 
Przez kontuzję nie pograł wiele 
Grzegorz Miś, ale i tak popisał 
się hat-trickiem w przedostat-
nim meczu z Trzebowniskiem. 

P iotr Górka trenuje także 
zespół juniorów, który po 

jesieni zajmuje czwarte miejsce 
w łańcuckiej klasie „A”. Jego 
drużyna wyśmienicie spisuje 
się na własnym stadionie, gdzie 
wygrała wszystkie mecze. Du-
żo gorzej jest jednak na wyjaz-
dach, juniorzy zanotowali tam 
zaledwie jedną wygraną i jeden 
remis (2-2 z liderem z Albigo-
wej, grając w dziesięciu przez 
70 minut), resztę spotkań prze-
grali. 
Kilku wyróżniających się ju-
niorów już niedługo będzie 
zapewne walczyć o miejsce    
w zespole seniorów.  

Juniorzy u siebie zawsze 
zwycięscy 

P iłkarze Włókniarza ma-
ją za sobą rundę jesien-

ną sezonu 2012/2013 w rze-
szowskiej klasie okręgowej. 
Spisali się bardzo dobrze, 
zajmują drugie miejsce, 
ustępują tylko Jedności Nie-
chobrz gorszym bilansem 
bramkowym. Klub postawił 
na szkolenie młodzieży, 
dzięki czemu osiągamy nie-
złe wyniki bez sprowadza-
nia zawodników z wyższych 
lig. 

Damian Tarała (16 lat) być może 
już w zimie rozpocznie przygoto-
wania do rundy wiosennej razem 
z seniorami, Matusz Lorenc i Se-
bastian Motyl bardzo ładnie pre-
zentują się w środku pola i też    
w niedługim czasie będziemy      
z nich mieć wiele pożytku. Dzie-
sięć bramek strzelił Łukasz Bę-
ben, najlepszy strzelec zespołu, 
kapitan Bartosz Cygan, mimo gry 
na obronie i pauzy w trzech me-
czach z powodu czerwonej kartki, 
uzbierał na swym koncie sześć 
trafień. Ciągle problemem jest 
wąska kadra, z racji gry w pierw-
szej drużynie juniorów nie wspo-
magają już Łukasz Lorenc oraz 
Kamil Weremiński. W ostatnich 
meczach szansę debiut dostali 
Konrad Panek i Marcin Gargała, 
najlepsi z trampkarzy i pokazali 
się z niezłej strony. 
Wspomniany Konrad Panek strze-
lił swą pierwszą bramkę w junio-
rach, w zespole trampkarzy strze-
la natomiast jak na zawołanie. 
Trafił do siatki trzynaście razy, 
jest to ponad połowa goli całego 
zespołu. Trampkarzy trenował 
Damian Maciuła, jednak z powo-
du nowej pracy musiał zrezygno-
wać i przekazał swe obowiązki 
Rafałowi Leji. Po rundzie jesien-
nej trampkarze starsi Włókniarza 
(rocznik 1998 i młodsi) zajmują 
trzecie miejsce w rzeszowskiej 
klasie okręgowej, mają na koncie 
13 punktów. 
Trzeba jeszcze dodać, że zarząd 
postanowił się również zająć 
szkoleniem najmłodszych.  

F
o

t;
 P

io
tr

 L
e

ja
. 



BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAWA                                  STRONA 29                                                                   NR 4 (18) / 2012 

 

N a wakacjach odbywały się zajęcia 
dla chłopców z klas pierwszych      

i drugich szkoły podstawowej. Zajęcia 
prowadził Rafał Babiarz, zastąpił go jed-
nak Rafał Leja. W zimie planowane są 
zajęcia na hali dla tych chłopców, ponie-
waż zainteresowanie jest bardzo duże. 
Chęć założenia drużyny zgłosiły także 
dziewczęta, podstaw piłki nożnej uczy je 
Rafał Leja. Nasz pierwszy bramkarz za-
mierza w przyszłości zostać trenerem, 
dlatego skupia się na szkoleniu młodzie-
ży, w dalszej perspektywie planuje 
przejść specjalistyczne kursy trenerskie. 

Trudno nie być zadowolonym z tak do-
brej rundy. Kluczem do sukcesu jest ro-

dzinna atmosfera, jaka panuje w naszej dru-
żynie. Chłopcy są zgrani na boisku i poza 
nim. Nie ściągamy już zawodników z wyż-
szych lig, którzy tylko liczą pieniądze, sta-
wiamy na swoich wychowanków i jak widać, 
w ten sposób też można osiągać świetne wy-
niki. Z każdego rocznika do pierwszego ze-
społu wchodzi przynajmniej jeden junior,     
a w kolejce już są następni. Na razie cieszy-
my się z dobrej jesieni, powoli jednak zaczy-
nam myśleć o przygotowaniach do rundy 
wiosennej, mam już umówionych kilku spa-
ringpartnerów – mówi zadowolony trener 
Piotr Górka. 
 

O becna drużyna składa się w zdecydo-
wanej większości z miejscowych, któ-

rzy znają się od lat. Spoza Rakszawy są je-
dynie Paweł Machniak i Grzegorz Miś, jed-

nak ich świetna postawa na boisku i poza 
nim sprawiła, że nikt nie traktuje ich jako 
obcych. Zarząd ze swej strony także stara 
się jak najbardziej integrować zespół, mię-
dzy innymi dlatego zawodnicy znowu jeż-
dżą na mecze wspólnie autobusem, zamiast 
prywatnymi samochodami. Na zakończenie 
rund organizuje się bale, na które każdy 
może przyjść z osobą towarzyszącą.  
Poza tym zawodnicy, kibice i działacze 
sami z siebie razem spotykają się i wiele 
godzin spędzają na żarliwych dyskusjach    
o meczach, treningach, bramkach, itd.  
To sprawia, że Włókniarz jest niemal jak 
duża rodzina i mimo ciągłych kłopotów 
finansowych (kto ich teraz nie ma?), klub 
się rozwija, a zawodnicy sprawiają wiele 
radości sobie i swoim kibicom. 

 

Bartosz Bolesławski 

Rodzinna atmosfera 

 

P o raz kolejny       
z powodzeniem 

w zawodach startowa-
li wychowankowie      
i zawodnicy Ludowe-
go Uczniowskiego 
Klubu Sportowe-
go ,,ZIELONI” Łań-
cut, którzy promowali 
na zawodach nasz 
region.  
 

W  k a t e g o r i i 
wagowej do 

52 kg dwa złote me-
dale wywalczyła ra-
kszawianka Marta 
Sroczyk,  która zwy-
ciężyła w grupie wie-

Fot; Monika i Marta Sroczyk z Rakszawy-złote medalistki Polski. 

kowej do lat 20 i 23. Planowo jest jeszcze 
juniorką do lat 18.    
  

W  następnej kategorii wagowej do 57 kg 
bezkonkurencyjna była starsza siostra 

Monika Sroczyk, która również zdobyła dwa 
złote medale w grupie wiekowej do lat 20       
i do lat 23.  
W trakcie swojego startu dwa razy poprawiła 
aktualny Rekord Polski w sumie, aż o 7.5 
kg. Obecny rekord Polski w kategorii wago-
wej do 57 kg juniorek do lat 20 i 23 wynosi 
67.5 kg.  

O siągnięty przez zawodniczkę 
wynik uplasował ją również 

na pierwszym miejscu w kategorii 
(OPEN) mistrza mistrzyń z formu-
ły Wilks'a  w grupie wiekowej 
juniorek, za co zawodniczka zosta-
ła uhonorowana i nagrodzona pięk-
nymi pucharami.  
Zawodniczki do występu w mi-
strzostwach przygotował Adam 
Bielecki. 
 

Opr. Adam Bielecki 

W daniach 13-14 
października 2012 
roku w Kielcach  
zostały rozegrane   

Mistrzostwa Polski  
w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc  

techniką klasyczną 
– naturalnie bez 
specjalistycznego 

sprzętu.  
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Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa jest kwartalnikiem o charakterze informacyjnym. Redakcja pragnie nawiązać kon-

takt z mieszkańcami naszego lokalnego środowiska. Zwracamy się do Wszystkich, którzy pragną zabrać głos na ła-

mach naszego Biuletynu. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami i mieszkańcami naszej gminy. Wszelkie in-

formacje i artykuły zamieszczamy bezpłatnie. Nie publikujemy reklam i artykułów sponsorowanych.      

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

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

 

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

e-mail; promocja@rakszawa.pl 

 

U przejmie informujemy, że w dniach od            
1 lutego 2013r. do 28 lutego 2013r. produ-

cenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentują-
cymi zakup oleju napędowego, który nastąpił w 
okresie od 1 sierpnia 2012r. do  31 stycznia 2013 
roku. 

J eżeli wniosek został wypełniony prawidłowo         
i złożony w w/w terminie, wypłata zwrotu podat-

ku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, 
nastąpi w kwietniu 2013 roku, gotówką w kasie urzę-
du lub na rachunek bankowych producenta rolnego 
podany we wniosku. 

L imit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych     
w 2013 roku wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku na 

1 litr oleju napędowego w 2013 r. wynosi 0,97 zł. 
 
Ustalenie limitu dla danego producenta rolnego.  
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego x 86 x po-
wierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego.  
 

K wota podatku do zwrotu – limit  roczny. Ilość oleju 
napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wy-

nikająca z faktury VAT x stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego.  
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są      
w Urzędzie Gminy pokój nr 4, w sekretariacie oraz na stronie 
internetowej  www.rakszawa.pl.  

Opr. Renata Kuca 

 

W  dniu 21 października 2012 roku w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Rakszawie odbyło się 

zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Rakszawa 
Dolna. Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu 
było przejęcie do prowadzenia przez Gminę Raksza-
wa Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rak-
szawie.  
 

W ójt Gminy Rakszawa Maria Kula obecna na 
zebraniu, przedstawiła zebranym nie tylko 

dobre strony, ale także konieczne do usunięcia prze-
szkody związane z przejmowaniem placówki. Propo-
zycja Powiatu Łańcuckiego dotycząca przekazania 
do prowadzenia Szkoły jest akceptowana z uwagi na 
wieloletnie tradycje sukiennictwa związane z tą 
Szkołą i Gminą Rakszawa, jednak niewystarczająca 
subwencja (wynikająca z małej liczby uczniów) po-

 
wodująca przeznaczenie znacznej kwoty dofinansowania zada-
nia ze środków własnych gminy, zły stan techniczny budynków, 
zobowiązania finansowe Powiatu Łańcuckiego wobec Syndyka 
Masy Upadłościowej Firmy REMIX znajdującej się w upadłości 
likwidacyjnej wymagają poniesienia znacznych nakładów finan-
sowych.  
 

W ysokość planowanych dochodów w budżecie Gminy 
Rakszawa na 2013 rok nie pozwala na przejęcie tej szko-

ły od 1 stycznia 2013 roku jak oczekuje tego Powiat Łańcucki. 
Przejęcie placówki od nowego roku szkolnego tj. od września 
2013, jest jednak możliwe przy wyważeniu istotnych interesów 
mieszkańców i bez znacznego uszczerbku dla nich.  
Przejęcie Zespołu Szkół wymagać będzie racjonalnego zreduko-
wania wydatków na inne zadania, a pozyskane w ten sposób 
środki finansowe będzie można przeznaczyć na sfinansowanie 
kosztów związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Tekstylno-
Gospodarczych w Rakszawie. 

 Redakcja  
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Bal-

lada o makach i chabrach   

Fot;  Dzieci z oddziału przedszkolnego w Rakszawie na Urodzinach Kubusia Puchatka. 

 

U rodziny Kubusia Puchatka    
w GOKiC w Rakszawie ob-

chodzone były bardzo wesoło             
i  z wieloma atrakcjami.  
 
 

W  dniu 24 października 2012 r. 
wszystkie grupy sześciolatków 

z terenu Gminy Rakszawa spotkały się 
na wspólnej urodzinowej uroczystości. 
Kilka dni wcześniej specjalnie na tą 
imprezę dzieci wraz z nauczycielami 
wykonywały emblematy z podobizną 
Kubusia Puchatka czyli laurki. Każde 
dziecko w tym dniu przyniosło swoją 
kartkę urodzinową dla jubilata oraz 
prezenty. Już wystrój sali w GOKiC 
sugerował świąteczny nastrój (balony, 
serpentyny, tron dla jubilata).  
 
 

Z abawę rozpoczęli śmy misiowym 
powitaniem oraz złożeniem ży-

czeń jubilatowi. Gościem honorowym 
była pani Beata Krawiec z księgarni 
Nova, która przeczytała dzieciom baj-
ki o Franklinie i zachęcała do różnych 
sprawnościowych konkursów.  
 
 

W yjątkowym gościem na uro-
czystości był także Franklin, 

który zapraszał dzieci do wspólnego 
„brykowania” przy muzyce. Następnie 
ku uciesze wszystkich gości podano 
tort. Tort był okazały i równie smacz-
ny. Naprawdę było bardzo uroczyście, 
kiedy wszystkie dzieci pomagały Ku-
busiowi zdmuchnąć świeczki.  
 

P rzyjęcie urodzinowe minęło niepostrzeżenie i zabawa dobiegła końca.  
Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał kubeczek pysznego jabł-

kowego soku. Na pamiątkę tego wydarzenia zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 
Najważniejsze, że dzieciom bardzo się podobało i mile wspominają ten uro-
czysty dzień. 

 
 

Agnieszka Rzepka Dyrektor GOKiC w Rakszawie 
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Fot; Dzieci z oddziału przedszkolnego z Wydrza z wizytą u Kubusia Puchatka. 
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