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WSTĘP 
 
 
Powstanie planu odnowy miejscowości jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju obszarów wiejskich  
i ubiegania się o fundusze z Unii Europejskiej. Realizacja przez Samorząd Województwa działań 
współfinansowanych przez Unię Europejską w zakresie odnowy wsi i ochrony dziedzictwa kultu-
rowego dała początek idei powstania Planu Odnowy Miejscowości Rakszawy.  

 
 

Plan odnowy miejscowości Rakszawa jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwość ak-
tualizacji w zależności od potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturowych. Oznacza to, że 
mogą być dopisywane nowe zadania lub zmieniana ich kolejność realizacji w przedziale cza-
sowym 2010-2018 w zależności od możliwości finansowych (dostępu do funduszy zewnętrz-
nych).  

 

Plan został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: 
 

a) Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja 
b) Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości 
c) Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja  
d) Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lo-

kalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu w kolejności wynikającej 
z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich re-
alizacji. 

e) Opis i charakterystykę obszarów związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontak-
tów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

 

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Rakszawa” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Stra-
tegią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2007-2020, Strategią Rozwoju Gminy Rakszawa 2008-2015. 
 
Uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finanso-
we w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi". 

 

Przy tworzeniu planu korzystano z metody uspołecznionej. Został on opracowany przy udziale 
mieszkańców: Sołectwa Rakszawa Dolna, Sołectwa Rakszawa Górna, Sołectwa Rakszawa Kąty, 
Rady Gminy, Organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Rakszawa. Wykorzystane dane 
pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy w Rakszawie, a także Stu-
dium i Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa Kierunki 
Zagospodarowania i Polityka Przestrzenna. 
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 
 

Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 
 

   
        Rys.1: Położenie Rakszawy na tle województwa podkarpackiego i względem Rzeszowa i Łańcuta. 

 
 
Miejscowość Rakszawa położona jest w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w Kotlinie Sando-
mierskiej, po obu stronach potoku Młynówka. Przez Rakszawę od strony Kątów Rakszawskich w 
stronę Brzózy Stadnickiej biegnie linia wododziału oddzielająca zlewnię Wisłoka na południu i Sa-
nu na północy. Jest to obszar płaskich grabów, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego, od-
dzielonych od siebie płaskimi dolinami. Krajobraz charakteryzuje się płaską rzeźbą terenu i poprze-
dzielany jest dolinami i potokami.  
Praktycznie całość obszaru Rakszawy, z wyjątkiem niewielkich powierzchni na południu i północy, 
położona jest powyżej poziomicy 200 m n.p.m., a szerokie pasmo wzgórz w okolicy  przysiółka 
Rąbanego Gościńca powyżej poziomicy 250 m n.p.m. Najwyższy punkt w Rakszawie wznosi się na 
wysokości 257,9 m n.p.m., a mieści się w rejonie Nowych Pól. 
Miejscowość Rakszawa leży w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim i jest stolicą 
gminy Rakszawa. W skład Gminy Rakszawa wchodzą również miejscowości Węgliska i Wydrze. 
W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego.  
Miejscowość oddalona jest o około: 30 km na północny- wschód od Rzeszowa, 10 km na północ od 
Łańcuta i 18 km na południowy – wschód od Leżajska. 
Rakszawa jest jedną z najdłuższych wsi w Polsce i liczy 11 km, zajmuje ponad 62 % powierzchni 
gminy i liczy 6 344 mieszkańców, co stanowi 86 % ogółu mieszkańców gminy1. 
W skład Miejscowości Rakszawa wchodzą trzy sołectwa: Rakszawa Górna, Rakszawa Dolna, Rak-
szawa Kąty. 

 

                                                        
1 Stan ludności miejscowości Rakszawa na dzień 30 kwietnia 2010 roku. 
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Historia miejscowości, układ przestrzenny wsi 
 
 

Źródła dotyczące obszaru Rakszawy sięgają okresu mezolitu, czyli przypadają na VIII – VII w. 
p.n.e. Z tamtego to okresu pochodzą odkryte na stanowiskach archeologicznych materiały krze-
mienne, wśród których przeważają zbiorniki do strzał oraz narzędzia do cięcia i skrawania.  
Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1695 roku. Nie zachował się nie-
stety dokument lokacyjny wsi jednakże posiadane informacje wskazują, że powstała ona w XVI 
wieku.  
Ze starszej epoki brązu pochodzi odkryty w Rakszawie w 1983 r. Ośrodek kultury trzcinieckiej. 
Badaniu poddano pozostałości obiektu mieszkalnego, który przypuszczalnie stanowił typ szałasu 
o pokryciu ścian i zadaszeniu wspierającym się na żerdziach. W późnej epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza (XIII-III w. p.n.e.) na obszarach pd. - wsch. Polski wyraźnie dominowała grupa tarno-
brzeska, która wniosła zwyczaj ciałopalenia i grzebania zmarłych na cmentarzach popielcowych. 
Powszechne stało się wtedy stosowanie brązu do produkcji narzędzi, broni i ozdób. Wielcy właści-
ciele ziemscy, którzy wówczas kierowali osadnictwem, osadzali przybyszów w sąsiedztwie powsta-
jących dopiero folwarków.  
Przy organizowaniu wsi na początku wyznaczano każdemu osadnikowi nadział ziemi. Niestety, ci 
pierwsi mieszkańcy nie byli w stanie zagospodarować całości nabytej ziemi, bowiem przez wiele lat 
karczowali las, na rolę przeznaczali grunty położone bliżej zabudowań, resztę zaś wykorzystywali 
na pastwiska. Obszary leśne zamieniano na  łany uprawne, zakładano folwarki. Wszyscy chłopi bu-
dowali zagrody pośrodku swego nadziału ziemi, tuż przy drodze. Domy budowano w równych od-
stępach w jednym kierunku przez całą długość gruntów osady. Łany kmiece przebiegały prostopa-
dle do dróg, co w miarę rozwoju traktów komunikacyjnych dało układ charakterystyczny dla wsi 
leśno-łanowej typu łańcuchowego. Domy budowano w równych odstępach w jednym kierunku 
przez całą długość gruntów osady. Istotną sprawą przy organizowaniu wsi było wytyczenie drogi. 
"Droga sokołowska", ciągnąca się wzdłuż zabudowań chłopskich przez całą wieś, która  jest praw-
dopodobnie najstarszą drogą w Rakszawie. W Rakszawie najczęściej spotykanym typem zabudowy 
jest zagroda dwubudynkowa składająca się z położonego prostopadle do drogi domu i równolegle 
do niej ustawionej stodoły. 
W 1713 roku w Rakszawie znajdowało się 120 chałup, a w 60 z nich żyli tkacze. Właściwie w każ-
dym rakszawskim gospodarstwie uprawiano len, a nieliczni gospodarze uprawiali też konopie. Z 
tych roślin wytwarzano płótno. Tkactwo rozwijało się tu całkiem dobrze, podobnie sukiennictwo, 
związane z tradycjami wołoskimi. Jeden z przysiółków Rakszawy nazywa się Dymarka. Wskazuje 
to na kuźnicze tradycje wsi, bowiem dymarki były to piece służące do wytopu żelaza z rudy dar-
niowej. Z owym wytopem z kolei wiązało się kowalstwo. Kuźnie budowano wtedy z drewna nad 
stawami bądź strumykami. Wewnątrz znajdowały się murowane lub lepione paleniska, obok któ-
rych ustawiano miechy.  
W myśl ustawy Sejmu Krajowego w 1866 roku Rakszawa stała się samodzielną gminą. W 1997 ro-
ku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Gminie Rakszawa. Przyjęto herb gminy: na błękitnym 
tle widnieje stylizowany rak, w dolnej części szuwary, kądziel i czółno. Całość nawiązuje do pie-
częci, która posługiwano się w zaborze austriackim, a następnie w II Rzeczypospolitej. 
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INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 

 
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz nie materialnych miejscowości Rak-
szawa, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości w działaniach na rzecz jego odno-
wy. 

 

Potencjał demograficzny, rynek pracy 
 
Ludność miejscowości Rakszawa to 6 344 osób, co czyni ją najludniejszą w Gminie Rakszawa. 
Mieszkańcy głównie znajdują zatrudnienie w lokalnych przedsiębiorstwach. Odsetek ludności 
utrzymującej się z rolnictwa jest niewielki. Część mieszkańców niezatrudnionych u lokalnych 
przedsiębiorców utrzymuje się z prac sezonowych i wyjazdów zagranicznych. Obserwuje się sys-
tematyczne migracje ludności spowodowane poszukiwaniem pracy. Spory odsetek mieszkańców 
stanowią osoby starsze, w wieku emerytalnym. 
 
Tabela 1: Rozmieszczenie ludności w miejscowościach Gminy Rakszawa. 
 

L.p. Miejscowość 
 

Liczba mieszkańców 

1 Rakszawa 6 344 

2 Węgliska 462 

3 Wydrze 556 

Źródło; Stan ludności Gminy Rakszawa na dzień 30  kwietnia 2010 roku. 
 

 
Ze względu na brak ośrodków zatrudnienia na terenie gminy Rakszawa mogących zaoferować 
miejsca pracy wszystkim, lub przynajmniej znacznej części mieszkańców, widoczne są migracje 
ludności. Ich główną przyczyną, obok celów edukacyjnych, jest poszukiwanie zatrudnienia w 
ośrodkach takich jak Łańcut czy Rzeszów. 

Zasoby przyrodnicze 
 

Rakszawa leży na Płaskowyżu Kolbuszowskim nad Młynówką, która jest lewym dopływem Wisło-
ka. Współczesna rzeźba terenu jest wynikiem działalności przede wszystkim lądolodu zlodowace-
nia krakowskiego. Pozostały po tym wzgórza morenowe. Pasma wzniesień oraz pojedyncze pagórki 
o wysokości 220-260 m n. p. m są oddzielone płaskodennymi lub nieckowatymi dolinami. Najwyż-
szy punkt w Rakszawie wznosi się na wysokości 257,9 m n.p.m., a mieści się w rejonie Nowych 
Pól. Rakszawa znajduje się w obrębie najcieplejszego regionu Polski. Średnia roczna temperatura 
wynosi 8 C i jest o pół stopnia wyższa niż w pozostałych częściach Kotliny Sandomierskiej.  
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Na terenie Rakszawy znajdują się pozostałości Puszczy Sandomierskiej, które tworzą niepowtarzal-
ny leśny klimat. Biegnie tu zielony szlak turystyczny, który stwarza idealne warunki dla odpoczyn-
ku i możliwość bliskiego obcowania z naturą. Czyste stawy i rzeki, stare lasy bogate w dziką zwie-
rzynę, stwarzają idealne warunki dla turystyki zarówno aktywnej jak i wypoczynkowej. W świecie 
roślinnym Rakszawy wiele miejsca zajmują łąki pokrywające płaska i rozległą dolinę Młynówki. 
Łąki te charakteryzują dużą ilością gatunków roślin (200-300) oraz wyjątkową kwiecistością (rze-
żucha, kaczeńce, firletki-różowe, jaskier ostry-żółty, a także storczyk szerokolistny-czerwony). Ro-
ślinność wodna i błotna zarasta brzegi stawów, mokradła i tereny źródlisk.  
W świecie zwierzęcym Rakszawy i okolic żyje kilkanaście gatunków ssaków, m.in. dziki, jelenie, 
sarny, wiewiórki, gryzonie, zające, kuny leśne, lisy. Ponadto ok. 30 gatunków ptaków: drozdy dzię-
cioły, dudki, rudniki, gile, puszczyki, sowy uszate, dwa gatunki sokoła: postułka i kobuz. Zbiorniki 
wodne Rakszawy są zagospodarowane przez zarybianie. 

Dziedzictwo kulturowe i zabytki 
 
Rakszawa nie posiada zbyt wielu zabytków, może się jednak poszczycić zabytkowym układem 
przestrzennym miejscowości oraz bogatą tradycją sukienniczą, której początki sięgają czasów, w 
których zanikały stosunki feudalne. Produkcja sukiennicza obejmowała praktycznie cały region, 
ośrodek należał do znanych w Galicji. Już w XVIII wieku znajdował się tu folusz, na przełomie 
XIX I XX wieku było ich siedem. Produkowane sukno było dość grube, przeznaczane na tzw. gunie 
i bundy.  
O szczególnym znaczeniu tradycji sukienniczych świadczy już fakt, że z inicjatywy Bolesława Żar-
deckiego, posła na sejm krajowy, w 1889 roku powstała manufaktura sukiennicza, a w 1893 roku 
dwuletnia Krajowa Szkoła Sukiennicza. Była to jedna z pierwszych szkół zawodowych o takim kie-
runku. W 1912 r. następuje budowa Fabryki Sukna. 
Na terenie miejscowości znajdują się również liczne zabytkowe – drewniane i murowane domy,      
a także budynki gospodarcze. Pochodzą one głównie z początków ubiegłego wieku, choć są i wy-
budowane jeszcze w wieku XIX.  
Rakszawa posiada również młyn wodny z 1920 roku, który nie jest już obecnie użytkowany.  

 Pozostałości po Ordynacji Potockich 
Teren Rakszawy stanowił dawniej część majątku Potockich i można tu jeszcze znaleźć jego pozo-
stałości. Znajdowała się tu brama wjazdowa zespołu pałacowego, murowana, z przełomu XIX i XX 
wieku. Niestety nie zachowała się w całości od naszych czasów. Znajdują się tu również należące 
do zespołu pałacowego pozostałości parku krajobrazowego z XIX wieku. 
 Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie 

Na uwagę zasługuje także Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego ufundowany 
przez księdza Antoniego Frączka - proboszcza Brzózy Królewskiej. Budowla wzniesiona w latach 
1880-1882 została konsekrowana w 1884 roku. Świątynia została wybudowana w stylu neoromań-
skim, na planie krzyża łacińskiego. Ważnym elementem tej budowli jest zabytkowa dzwonnica. 
Zawieszone w niej dzwony przetrwały obie wojny światowe. Tylko jeden z nich został skonfisko-
wany podczas II wojny.  W 1972 roku świątynia otrzymała relikwię krzyża świętego. Relikwia zo-
stała sprowadzona za sprawą księdza biskupa Tadeusza Btaszczkiewicza.  
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Budowla wzniesiona pod koniec XIX w. z cegły, kryta gontem z metalową sygnaturką okazała się 
jednak nietrwała i już na początku XX wieku pojawiła się konieczność jej przebudowy. Od zachodu 
dobudowano o kościoła kruchtę z symetrycznie umieszczonymi przedsionkami. Podjęte po II woj-
nie światowej prace przyniosły całkowitą zmianę wyglądu kościoła.  
Dla uczczenia 100-lecia konsekracji kościoła, dokończono budowę wieży. Realizacją tego projektu 
zajął się architekt rzeszowski Roman Orlewski. Wieża osiągnęła wysokość 47 metrów. Wzniesiono 
ołtarz polowy umiejscawiając go w ciągu ogrodzenia od strony lasu. Najstarszą część murów two-
rzy prezbiterium i nawa z dwiema kaplicami – Świętego Maksymiliana i Matki Boskiej Często-
chowskiej. Wnętrze kościoła oświetla osiem okien. 
 

 Zespół kościoła parafialnego – dzwonnica 
Obok kościoła parafialnego znajduje się wolnostojąca dzwonnica z końca XIX wieku. Zawieszone 
w niej dzwony przetrwały obie wojny światowe. Podczas II wojny zostały jednak zdekompletowane 
przez Niemców, którzy skonfiskowali najmniejszy wraz z dzwonkiem od zakrystii i sygnaturkami.  
Największy z dzwonów zawiera wizerunek Chrystusa i widnieją na nim słowa „Salvum fac tuum 
Domine” („Zbaw swój lud Panie”), a po drugiej stronie słowa fundatora kościoła parafialnego – 
„Crediti satanas crucis signo debilitatus aufugit impensis – A.R.D. Antoni Frączek 1889” (Wierzę, 
że szatan widokiem Krzyża osłabiony szybko stąd ucieknie – ks. Antoni Frączek”). Drugi dzwon 
ozdobiony jest wizerunkiem Matki Bożej z Lourdes i napisem „ Regina s. Rosari ora pro nobis” 
(„Królowo Różańca świętego módl się za nami”). Trzeci, skonfiskowany podczas wojny, został 
uzupełniony w 1946 roku. Zawiera dwie inskrypcje poświęcone Maryi – „Maryjo Królowo Polski 
błogosław Ojczyznę naszą” i po drugiej stronie – Ludu Maryi narodzie polski usłysz mój głos, prze-
rwij pracę, pozdrów Maryję, zmów Anioł Pański, wspomnij zmarłych i poległych za wiarę i Ojczy-
znę. Rakszawa R.P. 1946”. 
 
 Fabryka włókiennicza 

Budynek fabryczny wybudowano w 1890 roku. Był to budynek murowany, który został rozbudo-
wany w 1912 roku. Obecnie należy do miejscowego Browaru Van Pur. Został przebudowany bez 
zachowania cech zabytkowych. Do zespołu budynków fabryki włókienniczej należy również willa 
dyrektora datowana na około 1910 rok, obecnie nieużytkowana. 
 

 Karczma na tzw. „Rąbanym Gościńcu” 
Karczma pochodzi z 2 ćw. XIX wieku, drewniano – murowana. Została dwukrotnie przebudowy-
wana – w 1905, a następnie w 1927 roku. Obiekt wpisany do rejestru zabytków, obecnie nieużyt-
kowany. 
 
 Kapliczki 

1. Figura Matki Boskiej. Postawiona przed 1339 rokiem, ceramiczna. Znajduje się na wprost Szko-
ły Podstawowej nr 1. 

2. Kapliczka z początku XIX wieku, murowana. 
3. Kapliczka z około 1890 roku, murowana. 
4. Krzyż z szafką. Datowany na 4 ćw. XIX wieku, drewniany. 
5. Drewniana kapliczka datowana na około XIX wiek. 
6. Kapliczka z około 1890 roku, drewniana. 
7. Krzyż z początku XX wieku. Początkowo drewniany, obecnie stalowy we współczesnym stylu. 
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8. Kapliczka z 1926 roku, murowana, postawiona w przysiółku Wołochy. 
9. Kapliczka szafkowa. Datowana na początek XX wieku, drewniana. Ma formę murowanego 

krzyża otoczonego płotkiem z napisem. 
10. Krzyż drewniany z początku XX wieku. 
11. Drewniany krzyż z początku XX wieku. Znajduje się na drodze do Żołyni. 
12. Krzyż postawiony w 1992 roku, metalowy. Znajduje się na cmentarzu cholerycznym, postawio-

ny w miejsce starszego. 

Obiekty i tereny 
  
W Rakszawie znajdują się przystanki PKS, funkcjonuje również prywatna linia łącząca miejsco-
wość z Łańcutem.  
Ochronę przeciwpożarową zapewnia zespół Ochotniczej Straży Pożarnej mający swą siedzibę w 
remizie Straży w Rakszawie. Natomiast Domem Strażaka opiekuje się miejscowa jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
O zdrowie mieszkańców dba - Ośrodek Zdrowia, świadczący usługi w podstawowym zakresie 
zdrowotnym oprócz tego funkcjonują dwie prywatne praktyki stomatologiczne i Apteka 
Spokój i bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia Posterunek policji. Miejscowość jest podzielona 
na dwa rejony patrolowe. 
Obsługę komunalną Rakszawy zapewnia spółka Energokom należąca do gminy Rakszawa. 
Usługi z zakresu administracji świadczy Urząd Pocztowy i Urząd Gminy w Rakszawie. 
Centrum kulturalne stanowi Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. W Rakszawie znajdują się 
również: Filia Banku Spółdzielczego, Stacja Paliw- sklepy, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Rakszawie Górnej i 
cmentarz. 
Główną atrakcję turystyczną stanowi ścieżka dydaktyczna „Żelazny Szlak”. Ścieżka ma długość 30 
km i wiedzie przez przysiółki Rakszawy: Dymarkę, Wołochy, Kościelne, Rąbany Gościniec, Bie-
leckówkę, Strachocin oraz miejscowości: Rakszawa, Węgliska i Wydrze.  
Na trasie postawiono 7 tablic informacyjnych, które pełnią niejako rolę przystanków. Na niektórych 
odcinkach ścieżka biegnie wspólnie z zielonym szlakiem turystycznym. 
Do głównych atrakcji szlaku należą: piec dymarski, młyny wodne, cegielnie i kuźnie. Na stronie in-
ternetowej GOKiC można znaleźć mapę szlaku, na której umiejscowiono istniejące i nieistniejące 
cegielnie, folusze, karczmy i kuźnie. Na mapie zaznaczono również ścieżkę przyrodniczo – dydak-
tyczną „Las Dąbrówki – Pod Grabiną”. 

Infrastruktura społeczna 
 
KULTURA  
 
Centrum kulturalno – rozrywkowe Rakszawy tworzą Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa oraz 
Dom Kultury Chrześcijańskiej. Ośrodek Kultury powstał w 1993 roku i swoją działalnością obej-
muje nie tylko samą Rakszawę, ale obszar całej gminy, czyli również Węgliska i Wydrze. Ośrodek 
stanowi miejsce, w którym mieszkańcy (zarówno dzieci, młodzież i dorośli) mogą rozwijać swoje 
zainteresowania, ma na celu krzewienie wartości kulturalnych i integrację mieszkańców poprzez 
angażowanie ich w pracę zespołową. 
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GOKiC jest organizatorem imprez kulturalnych, w tym wielu odbywających się cyklicznie. Przy 
ośrodku działają liczne sekcje oraz kilka pracowni. GOKiC może się pochwalić wieloma zespołami 
instrumentalnymi, wokalnymi, tanecznymi i teatralnymi odnoszącymi sukcesy w lokalnych konkur-
sach. Działalność ośrodka kojarzy się przede wszystkim z Orkiestrą Dętą „Zgoda”, która w 2010 
roku obchodzić będzie Jubileusz 80-lecia działalności. Prężnie działają również liczne sekcje zain-
teresowań, organizowane są różnego rodzaju warsztaty i kursy w tym kursy tańca towarzyskiego. 
GOKiC jest także organizatorem imprez kulturalnych (konkursów, zabaw, wystaw czy pikników), 
w tym wielu odbywających się już cyklicznie. W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim 
Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego, przegląd Zespołów Tanecznych "Klaunada" oraz 
Bal Przebierańców, uroczystości dożynkowe. Szczególnie marzec obfituje w wydarzenia. Wtedy, 
bowiem odbywają się: Gminny Turniej Szachowy, Gminny Konkurs Muzyczny "Do, Re, Mi..." 
oraz Gminny Konkurs Recytatorski "Raki" połączony z warsztatami teatralnymi. Przy ośrodku 
działają liczne sekcje, działa kilka pracowni – plastyczna, batiku, rękodzieła artystycznego, pra-
cownia decoupage oraz sekcje: perkusji, aerobiku czy zajęcia rytmiki dla dzieci. W 2009 roku GO-
KiC odtworzył prehistoryczną „Osadę archeologiczną”, w której prowadzone są różnego rodzaju 
warsztaty. 

 
Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie: 
 
 Orkiestrą Dętą „Zgoda” 
 Zespół Wokalny „Nutki” 
 Zespół Śpiewaczy „Brzeziny” 
 Zespół Instrumentów Perkusyjnych „Drums” 
 Zespół Perkusyjny „Mały Drums” 
 Zespół „Wolinki” 
 Formacja Tańca Nowoczesnego "Flesz.  
 Formacja Tańca Nowoczesnego „Mały Flesz”  
 Zespół Tańca Nowoczesnego „Promyczek” 
 Formacja Tańca Towarzyskiego „Centrum Tańca Rakszawa” 
 Zespół Tańca Nowoczesnego „Tokio”  
 Zespół Tańca Nowoczesnego „Małe Tokio” 
 Zespół Tańca Współczesnego "Impuls" 
 Zespół Tańca Ludowego „Lasowiaczki” 

  
 
OŚWIATA 
 
W Rakszawie znajdują się przedszkole, trzy szkoły podstawowe, gimnazjum i Zespół Szkół Tek-
stylno-Gospodarczych. Przy szkołach podstawowych Nr 2 i 3 funkcjonują oddziały przedszkolne. 
 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rakszawie 
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie  
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rakszawie 
 Publiczne Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rakszawie 
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Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im B. Żardeckiego powstały na bazie powołanej w 1893 r. 
Krajowej Szkole Sukienniczej. Przy Zespole Szkół jest również internat. Budynek Zespołu Szkół 
mieści Szkolny Ośrodek Kariery powstały w 2004 roku. SZOK ma na celu aktywizację młodzieży 
szkolnej i absolwentów na rynku pracy świadcząc profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa za-
wodowego. 
 
 
Tabela 2: Liczba uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 

Uczniowie 
placówki 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

Uczniowie gimnazjum 
(w każdej klasie po 4 oddziały) 

 

SP
 n

r 
1 

SP
 n

r 
2 

SP
 n

r 
3 

K
la

sa
 I 

K
la

sa
 II

 

K
la

sa
 II

I 

Ogółem 24 13 14 96 94 123 
Dziewczynki 10 9 6 45 40 64 
Chłopcy 14 4 8 51 54 59 
Źródło; Dane na dzień 1 września 2009 roku.  
 
Tabela 3: Liczba uczniów klasy „O” w roku szkolnym 2009/2010 
Uczniowie   Przedszkole Nr 1  

w Rakszawie 
Oddział przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 

Oddział przedszkolny przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 

Ogółem 113 18 23 

Sześciolatki 39 14 18 
Pięciolatki 31 4 5 
Czterolatki  24 - - 
Trzylatki  19 - - 
Źródło; Dane na dzień 1 września 2009 roku. 
 
 
POMOC SPOŁECZNA 
 
Pomoc społeczną na rzecz mieszkańców Rakszawy świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
mieszczący się w budynku Urzędu Gminy. Ponadto na terenie Rakszawy znajduje się Środowisko-
wy Ośrodek Samopomocy Jest to Ośrodek dziennego pobytu dla osób  dorosłych przewlekle psy-
chicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. 
Głównym zadaniem ośrodka jest podtrzymywanie  w dobrej kondycji psychiczno -  fizycznej  oso-
by niepełnosprawnej oraz  nauczanie  i rozwijanie  umiejętności Uczestników niezbędnych do moż-
liwie jak najbardziej samodzielnego życia w środowisku lokalnym.  

 Aktywność społeczna 
 
 Na bazie aktywności społecznej tworzy się społeczeństwo przedsiębiorcze, które stanowi funda-
ment potencjału rozwojowego danego terytorium. W oparciu o aktywność mieszkańców Rakszawy 
mogą rozwijać się wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego – od kultury po gospodarkę.  
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W miejscowości działają Ochotnicze Straże Pożarne, która oprócz walki z pożarami uczestniczy w 
usuwaniu skutków wypadków drogowych oraz angażuje się w różne wydarzenia mające miejsce na 
terenie gminy, jak również Koła Gospodyń Wiejskich, które mają za zadanie integrację środowisk 
kobiecych oraz promocję wyrobów i tradycji lokalnych poprzez kursy, pokazy czy wspólne impre-
zy. Organizacje te działają bardzo prężnie, angażując się w życie wsi oraz uczestnicząc w różnych 
wydarzeniach na poziomie powiatowym czy regionalnym. Ochotnicza Straż Pożarna w 2010 roku 
obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia. 
 

 Klub Sportowy Włókniarz Rakszawa 
W dniu 7 maja 1947 roku powołano Związkowy Klub Sportowy Rakszawianka, który rok później 
zmienił nazwę na istniejącą do dziś KS WŁÓKNIARZ RAKSZAWA. Pierwsze spotkanie rozegra-
no w lecie 1948. Barwy klubu są biało-niebiesko-zielone. Pojemność stadionu ocenia się na 1000 
miejsc, natomiast sama płyta boiska ma wymiary 105 na 68 metrów. Brak jest sztucznego oświetle-
nia stadionu. 
 

 Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 
Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie powstało w 2007 r. Jako cele Klubu wymienia się 
m.in.: propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury 
fizycznej, wśród społeczności lokalnej, odkrywanie i kształtowanie talentów sportowych wśród 
dzieci i młodzieży, wspieranie inicjatyw sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie 
poziomu etycznego i sportowego zawodników oraz wszechstronne przygotowanie ich do osiągania 
jak najlepszych wyników sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na 
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim oraz promowanie Rakszawy w powiecie, 
województwie i poza jego granicami. 
 

 Szkolny Ośrodek Kariery 
W Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie działa od 2004r. Szkolny Ośrodek Karie-
ry. Młodzież, do której adresowane są działania SZOK-u pochodzi w przeważającej części z ma-
łych miejscowości, z rodzin wielodzietnych, w których podstawowym źródłem utrzymania często 
są jedynie świadczenia socjalne. Główne cele, jakie stawiają sobie doradcy rakszawskiego SZOK-u 
to: przygotowanie młodzieży do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, kreowanie po-
staw aktywnych, kształcenie umiejętności poszukiwania pracy i właściwego prezentowania się na 
rynku pracy, nauczanie podstaw prawa pracy, ukazywanie reguł i trendów rządzących rynkiem pra-
cy.  
 Fundacja Novapol Instytut - Promująca Zdrowie, Rozwój Potencjału Ludzkiego  

i Wellness 
Promocja idei wypoczynku na świeżym powietrzu- „Weekend za miastem",  w swojej ofercie za-
kłada dostęp do specjalistów z zakresu rozwoju regionalnego, promocji zdrowia - wellness, ekolo-
gicznego, zrównoważonego rozwoju wsi, kontakty z NGO w kraju i za granicą, posiada bazę szko-
leniowo-noclegową oraz pełną obsługę w języku angielskim. Promuje zdrowie i rozwój potencjału 
ludzkiego. Oferuje  zajęcia samorozwojowe (medytacja, joga, akupresura, chi kung, refleksologia, 
masaż, konsultacje zdrowego stylu życia i inne). Domowe posiłki przygotowywane są 
z sezonowych produktów wyhodowanych przez lokalną społeczność. Wszystko to w pozytywnej 
atmosferze oferującej akceptację oraz wsparcie w procesie samorozwoju. 
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Wykaz Organizacji społecznych działających w miejscowości Rakszawa 
 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Rakszawie 
 Koło Gospodyń Wiejskich 
 Klub Sportowy "Włókniarz" Rakszawa 
 Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie 
 Szkolny Ośrodek Kariery 
 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Mimo Wszystko"  
 Fundacja Novapol Instytut - Promująca Zdrowie, Rozwój Potencjału Ludzkiego i Wellness  
 Towarzystwo Przyjaciół Rakszawy 
 Koło Wędkarskie „RAK 24” w Rakszawie 
 

Infrastruktura techniczna 
 
 Drogi 
 Rakszawa – K.S.Włókniarz – 0,5 km długości, asfaltowa 
 Rakszawa Urząd Gminy – Węgliska – 0,9 km długości, asfaltowa 
 Rakszawa ZSTG – Rakszawa Wołochy – 0,9 km długości, asfaltowa 
 Rakszawa Internat – Rakszawa Kościelne – 0,8 km długości, asfaltowa 
 Rakszawa Kąty – Kołchoz- 2,05 km długości, asfaltowa 
 Rakszawa Bieleckówka - Rakszawa Kąty – 3,2 km długości, utwardzona 
 Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty – 2,2 km długości: 1 km asfaltowa, 1,2 km utwardzona 
 
Gazyfikacja 
Miejscowość jest w 90% wyposażona w gazociągi. 
 

Wodociągi i kanalizacja 
Ilość połączeń wodociągowych - w 1423 gospodarstwach. W 810 gospodarstwach jest podłączona 
sieć kanalizacyjna, co stanowi 57% ogółu. 
 

 Energetyka i telefonizacja 
 Rakszawa jest w całości zelektryfikowana. Posiada także sieć telefoniczną. 
 

Gospodarka i rolnictwo 
 
Na przeważającej części powierzchni Płaskowyżu Kolbuszowskiego występują gleby bielicowe. 
Ciągłe wypłukiwanie składników odżywczych spowodowało ich mocne zakwaszenie, są więc one 
mało żyzne i urodzajne. Występujące na terenie miejscowości gleby bielicowe nie sprzyjają rozwo-
jowi rolnictwa, dlatego też podstawę zatrudnienia mieszkańców stanowi przemysł.  
 
Niewielki odsetek mieszkańców miejscowości Rakszawa wskazuje na główne źródło utrzymania 
dochody z rolnictwa. 
Podział gospodarstw przedstawia się następująco: 
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- gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha- 1644 szt. 
-gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha-1659 szt. 
 
Struktura gruntów miejscowości Rakszawa przedstawia się następująco: 
 
Tabela 4: Struktura gruntów miejscowości Rakszawa. 
 
Rodzaj gruntu Powierzchnia (ha) Udział procentowy (%) 
Grunty orne 3.502,2578 78 

Lasy 988,51 21 
Pozostałe 37,70 1 
Razem 4.528,4678 100 
Źródło; Dane za I kwartał 2010 roku. 
 
Mieszkańcy głównie utrzymują się z pracy w zakładach pracy w okolicznych miejscowościach oraz 
w samej Rakszawie, gdzie działają dwa duże zakłady przemysłowe: REMIX Sp. z o.o. oraz konty-
nuujący tradycje browarnicze Van Pur Browar Sp. z o.o. Wśród innych, licznych przedsiębiorstw 
(głównie firmy budowlane, handlowo- usługowe i transportowe). 
Ze względu na stosunkowo słabo rozwinięty przemysł konieczne jest stworzenie programu obejmu-
jącego całość zagadnienia rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przy pozyskiwaniu inwesto-
rów z zewnątrz nie należy marginalizować miejscowej ludności. Dlatego też należy podjąć działa-
nia motywujące mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w rozwoju działalności gospodarczej 
miejscowości. Stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich możliwe jest 
poprzez kształtowanie warunków życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, które pozwa-
lają mieszkańcom wsi realizować cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne. 

Analiza zasobów miejscowości Rakszawa 
 
Na terenie miejscowości znajdują się dwa duże zakłady przemysłowe będące miejscem zatrudnienia 
okolicznych mieszkańców. Odpowiednia promocja Rakszawy da możliwość pozyskania inwesto-
rów z zewnątrz. Miejscowość ma dogodne położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, wysokie 
walory krajobrazowe, co w połączeniu z dbałością o pielęgnację i zachowanie lokalnych tradycji i 
zwyczajów, można wykorzystać jako atut w tworzeniu zaplecza turystyczno – wypoczynkowego. 
Infrastruktura techniczna i drogowa w Rakszawie podlega ciągłej rozbudowie, a pozyskiwanie 
środków finansowych z funduszy unijnych z pewnością wpłynie na tempo rozwoju miejscowości. 
Niewątpliwie najmocniejszymi atutami miejscowości Rakszawa jest jej położenie tak względem 
szlaków komunikacyjnych, jak również względem przyszłej aglomeracji rzeszowskiej i rozwijają-
cego się lotniska międzynarodowego w Jasionce.  
Ogromne znaczenie mają unikalne walory związane z dziedzictwem kulturowym oraz silna współ-
czesna aktywność kulturotwórcza. Aspekt ten silnie wspomagany jest przez układ szans związany z 
rozwojem krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego i dynamicznym rozwojem tanich 
połączeń lotniczych.  
Konieczne jest wyznaczenie nowych szlaków turystycznych, oznakowanie punktów widokowych 
oraz tworzenie pól biwakowych i tras rowerowych. Na terenie Rakszawy znajduje się kilka zabyt-
ków zaliczanych do dziedzictwa kulturowego, niektóre z nich są wpisane do rejestru zabytków. 
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Dbanie o ich stan należy do obowiązków ustawowych gmin na terenie, których się znajdują, jednak 
niewystarczające środki finansowe nie pozawalają wydobyć ich piękna w całości. Zasadnym byłoby 
podjęcie działań w celu przygotowania programu ich rewitalizacji i promocji.  
Podstawą rozwoju turystyki, która ze względu na specyfikę regionu może stanowić poważne źródło 
wymiernych korzyści są dogodne warunki przyrodnicze oraz pielęgnowanie i kultywowanie lokal-
nych tradycji. Właściwe wykorzystanie tych atutów wymaga jednak sporych nakładów inwestycyj-
nych na rozbudowę już istniejącego jak i przyszłego zaplecza turystycznego. Niewątpliwą szansę 
upatrywać można w zewnętrznych inwestorach oraz w środkach finansowych pochodzących z fun-
duszy unijnych. Szansą na wykorzystanie naturalnych warunków przyrodniczych byłoby także two-
rzenie gospodarstw agroturystycznych - w ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia wsi 
jako miejsca wypoczynku. Przekwalifikowanie rodzinnych gospodarstw rolnych na działalność 
agroturystyczną dawałoby miejscowej ludności źródło dodatkowych dochodów i przyczyniłoby się 
do promocji regionu. 
Jednym z głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego są liczne dzikie wysypiska śmieci. Ich 
występowanie jest wynikiem nieefektywnej gospodarki odpadami. Kluczem do rozwiązania pro-
blemu mogą być odpowiednie działania edukacyjne oraz wdrożenie programów selektywnej zbiórki 
odpadów. Inicjatywy te w efekcie powinny poprawić regionalne środowisko przyrodnicze oraz wi-
zerunek miejsc atrakcyjnych turystycznie. 
W ciągu roku kalendarzowego na omawianym obszarze organizowanych jest szereg cyklicznych 
imprez kulturalnych mających m. in. na celu rozpowszechnianie lokalnych tradycji rzemiosła ludo-
wego. Niemniej jednak jak wykazuje diagnoza, ilość tego typu inicjatyw jest niewystarczająca, 
wsparcie w ich organizacji i realizacji przyczyni się do promocji regionu oraz integracji wewnętrz-
nej mieszkańców. Szczególną uwagę zgodnie z analizą SWOT należy zwrócić na promocję produk-
tu turystycznego/produktu lokalnego, co może stanowić istotny element działań marketingowych.  
 
Analiza zasobów miejscowości Rakszawa przedstawia się następująco: 
 
Tabela 4: Analiza zasobów miejscowości Rakszawa 
 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest o  

znaczeniu  
małym 

Jest o  
znaczeniu 
średnim 

Jest o  
znaczeniu 

dużym 

Środowisko przyrodnicze 
- walory krajobrazu    X 

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)    X 

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)   X  

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty    X 

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)   X  

- osobliwości przyrodnicze   X  
- wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy)   X  

- podłoże, warunki hydrogeologiczne   X  

- gleby, kopaliny 
-  

  X  
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Rodzaj zasobu Brak 
Jest o  

znaczeniu  
małym 

Jest o  
znaczeniu 
średnim 

Jest o  
znaczeniu 

dużym 
Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe   X  

- walory zagospodarowania przestrzennego  X   

- zabytki  X   

- zespoły artystyczne    X 

Dziedzictwo religijne i historyczne 
- miejsca, osoby i przedmioty kultu   X  
- święta, odpusty, pielgrzymki  X   

- tradycje, obrzędy, gwara  X   

- legendy, podania i fakty historyczne  X   

- ważne postacie historyczne   X  

- specyficzne nazwy  X   

Obiekty i tereny     
 działki pod zabudowę mieszkaniową  X   

- działki pod domy letniskowe  X   

- działki pod zakłady usługowe i przemysł  X   

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe  X   

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)  X   

-place i miejsca publicznych spotkań   X  
- miejsca sportu i rekreacji   X  

Gospodarka, rolnictwo 
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)   X  

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe   X  

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne  X   

Sąsiedzi i przyjezdni 
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria ko-
munikacyjna, atrakcja turystyczna) 

   X 

- ruch tranzytowy   X  

- przyjezdni stali i sezonowi    X 

Instytucje 
- placówki opieki społecznej    X 

- szkoły    X 
- Dom kultury    X 

Ludzie, organizacje społeczne 
- OSP    X 

- Koło Gospodyń Wiejskich    X 

- Stowarzyszenia i Fundacje    X 
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 
 
 
Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron miejscowości Rakszawa oraz szans i zagro-

żeń związanych z jej rozwojem została uzgodniona przez uczestników procesu tworzenia planu. 
Analizy i uzgodnienia objęły następujące dziedziny:  
 

     - gospodarczą,  
     - społeczną,   
     - ekologiczną, 
     - techniczną. 

 
Dokonana analiza SWOT umożliwiła ustalenie atutów i słabości samorządu gminnego, jako czyn-
ników wewnętrznych z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które wspólnota ta ma wpływ 
oraz szans i zagrożeń, jako czynników zewnętrznych, niezależnych od społeczności gminnej, znaj-
dujących się w bliższym lub dalszym otoczeniu gminy. 
Zestawienie, a także porównanie szans i zagrożeń dało podstawę do dokonania oceny strategicznej 
sytuacji miejscowości. Przeprowadzone wartościowanie umożliwiło sprecyzowanie w dalszej czę-
ści głównych obszarów i celów strategicznych, jak również dało podstawę do wypracowania wnio-
sków planistycznych i zdefiniowania działań realizacyjnych. Zmierzają one w powiązaniu z szan-
sami w otoczeniu zewnętrznym do optymalnego wykorzystania mocnych stron miejscowości, przy 
jednoczesnym wzmacnianiu słabych stron oraz unikaniu zagrożeń. Jak wskazano powyżej wśród 
uwarunkowań rozwoju miejscowości Rakszawa występują takie, które mają charakter działań 
wzmacniających – szans i takie które należy traktować jako zagrożenia. 
 

DZIEDZINA GOSPODARCZA: 
 

Mocne strony Słabe strony 
 Korzystne położenie geograficzne  Słabo rozwinięta baza turystyczno - wypoczynkowa 
 Duże i znane zakłady przemysłowe  Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

 Prawidłowo rozwijający się przemysł drobny organizowany 
przez mieszkańców 

 Brak instytucji zajmującej się obsługą inwestorów 

 Dobrze działający handel i usługi  Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
  Dostępność lotniska w Jasionce  Niewielkie zainteresowanie środkami unijnymi 
 Szanse Zagrożenia 

 Rozwój turystyki i agroturystyki  Import towarów i surowców 
 Profesjonalna i nieustanna promocja miejscowości  Niestabilna polityka podatkowa państwa 

 Aktywizacja działalności gospodarczej mieszkańców  Ogólny, niski stan gospodarki państwa 

 Pozyskiwanie funduszy unijnych  Rosnąca nieopłacalność w rolnictwie 

 Pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz  Migracje społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych  
 Działania w celu stworzenia bazy dla inwestorów spoza 

miejscowości 
 Niezadowalająca jakość i stan dróg 

 Promowanie wytwarzania produktów lokalnych  Niski zasób wyspecjalizowanych kadr 
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DZIEDZINA SPOŁECZNA: 

Mocne strony Słabe strony 
 Dosyć dobrze rozwinięta opieka medyczna  Słaby poziom dostępu do specjalistycznych usług  me-

dycznych 
 Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne  Niskie dochody własne  na 1 mieszkańca 

 Sprawnie działające organizacje społeczne   Problem bezrobocia 
 Aktywność społeczna w dziedzinie kultury i sportu  Niewystarczająca ilość miejsc przeznaczonych na rozryw-

kę 
 Liczne imprezy kulturalne  
 Stosunkowo duży odsetek młodzieży kontynuuje naukę na 

wyższych uczelniach 
 

 Bliskość dużych ośrodków kultury – Rzeszowa i Łańcuta  

Szanse Zagrożenia 
 

 Udostępnianie specjalistycznej opieki zdrowotnej 
 

 Problemy państwowej służby zdrowia 
 Wzrost dochodów własnych poprzez rozwój działalności go-

spodarczej 
 Migracje młodych ludzi 

 Poprawa wykształcenia mieszkańców miejscowości  Rosnące zagrożenie patologią społeczną 
 Zachowanie i rozpowszechnianie lokalnych tradycji i zwy-

czajów 
 Postępujące ubożenie społeczeństwa 

 Budowa nowoczesnych obiektów sportowych  Wzrost kosztów edukacji 
 Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych  Starzenie się społeczeństwa 

 
 

DZIEDZINA EKOLOGICZNA: 
 

Mocne strony Słabe strony 
 Korzystne warunki przyrodnicze.  Brak wytyczonych ścieżek rowerowych. 
 Dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna  
     (sieć gazowa, telefoniczna, elektryczność, woda, ). 

 Słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa 

 Sprawny system odbioru i wywozu odpadów stałych.  Dzikie, niekontrolowane wysypiska śmieci. 

Szanse Zagrożenia 
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w całej miejscowości.  Brak wystarczających środków finansowych na aktywną 

ochronę środowiska. 
 Wytyczenie tras i szlaków turystycznych.  Zanieczyszczenie wód. 
 Pozyskanie środków finansowych na ochronę środowiska  Wzrastający ruch pojazdów kołowych. 
 Rozwój turystyki i agroturystyki.  Zbyt małe wykorzystanie ekologicznych źródeł energii do 

celów grzewczych. 
 Rolnictwo ekologiczne.  Niszczenie środowiska przez pseudo-turystów 
 Podnoszenie wiedzy ekologicznej mieszkańców.  
 Dbałość  mieszkańców o środowisko i estetykę miejscowo-

ści. 
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DZIEDZINA TECHNICZNA: 
 

Mocne strony Słabe strony 
 Częściowa gazyfikacja miejscowości.                                   Niewystarczająca ilość chodników  

w miejscowości  Pełna elektryfikacja miejscowości. 
 

 Niezadowalający stan techniczny dróg. 

 Sieć wodociągowa obejmująca całość miejscowości.  Mało terenów uzbrojonych pod aktywizację gospodarczą 

 Rozwój infrastruktury drogowej.  Słaby dostęp do informacji dotyczących miejscowości. 

 Rozbudowa infrastruktury technicznej.  Niedokończona kanalizacja 

 Wydzielenie dogodnych terenów pod działalność gospo-
darczą i ich przystosowanie. 

 Niedokończona gazyfikacja 

Szanse Zagrożenia 
 Wyznaczenie i plan przystosowania znacznych terenów pod 

inwestycje. 
 Znaczne i nieustannie rosnące koszty inwestycji w zakre-

sie infrastruktury technicznej. 

 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.  Małe zainteresowanie inwestorów  
z zewnątrz.  Poprzez budowę chodników znaczna poprawa bezpieczeń-

stwa mieszkańców. 
 Wzrost kosztów materiałów budowlanych. 

 Zasadnicza poprawa nawierzchni oraz dobre oznakowanie 
dróg przebiegających przez miejscowość. 

 Ogólny brak środków finansowych w skali gminy 

 Poprawa dostępu do informacji na temat miejscowości.  

 Pełny dostęp do Internetu.   

 Wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii 
(korzystne warunki dla produkcji biomasy). 

 

 

 
Skuteczny i dynamiczny rozwój miejscowości Rakszawa będzie zależał w dużym stopniu od pozy-
skania zewnętrznych środków finansowych, które wydatkowane będą na poprawę infrastruktury 
technicznej samorządu oraz wsparcie realizacji zadań samorządu w sferze społecznej. 
Miejscowość Rakszawa cechuje się korzystnym położeniem geograficznym. Leży na wysoczyźnie 
zwanej Płaskowyżem Kolbuszowskim co skutkuje wieloma walorami przyrodniczymi i krajobra-
zowymi nieskażonymi działalnością człowieka. Ponadto niedaleka odległość od miasta wojewódz-
kiego oraz granicy państwowej stwarzają pozytywny impuls do dalszego rozwoju. 
Olbrzymim atutem i szansą rozwojową Rakszawy są jej zasoby ludzkie. Aktywnie działające jed-
nostki oraz organizacje społeczne realizujące swoje zadania i zainteresowania zarówno w dziedzi-
nie oświaty jak i kultury, wykazujące związki emocjonalne ze swoją „małą ojczyzną”, przywiązane 
do tradycyjnej obrzędowości i pielęgnujące swoją tożsamość kulturową są gwarantem dalszego 
rozwoju społeczno– kulturalnego miejscowości. Wskazana działalność znajduje swoje oparcie w 
odpowiednio zorganizowanej infrastrukturze kultury i dobrze rozwiniętej sieci placówek oświato-
wych. Niestety tego samego nie można powiedzieć o bazie turystycznej, rekreacyjnej, wypoczyn-
kowej. Wymaga ona koordynacji i podjęcia zaplanowanych systemowych działań zmierzających do 
popularyzacji zasobów miejscowości. 
Ciągle zmieniający się standard życia mieszkańców, zmierzający w kierunku jak największej po-
prawy warunków bytowych ludności wymaga dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej i jej 
modernizacji. W szczególności dotyczyć to powinno rozbudowy ciągów komunikacyjnych i po-
prawiającej bezpieczeństwo infrastruktury towarzyszącej, w postaci m.in. chodników i oświetlenia 
ulicznego. 
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Jednym z większych problemów w rozwoju miejscowości w ciągu najbliższych lat będzie nadal ni-
ski wskaźnik dochodowości jej mieszkańców. Związane to będzie ze słabą opłacalnością produkcji 
rolniczej, brakiem napływu kapitału zewnętrznego, w tym zwłaszcza małym zainteresowaniem in-
westorów lokowania swoich zakładów na terenie miejscowości i rosnącymi kosztami pracy, a czę-
sto odpływem kapitału w związku z migracją ludzi młodych na tereny bardziej atrakcyjne gospo-
darczo. 
Pewnym „antidotum” na przedstawione zagrożenia będzie szukanie nowych, alternatywnych źródeł 
dochodu dla ludności wiejskiej, dopływ kapitału z pracy za granicą, pozyskiwanie nowych inwesto-
rów poprzez wprowadzenie systemu ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej oraz rosnąca moda na zdrową żywność i styl życia, a także na ekologię. 
 

 Cele i kierunki działania  
 

OBSZAR: INFRASTRUKTURA 
 
 inwestycje dot. obiektów sportowych: przekazanie od parafii na rzecz gminy i modernizacja 

stadionu, renowacja basenu otwartego, budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1. 
 inwestycje drogowe:  

budowa: chodnika przy drodze wojewódzkiej Łańcut – Leżajsk od lasu do Stacji paliw, drogi od 
bloku w kierunku stawów do stadionu sportowego, chodnika od drogi wojewódzkiej Łańcut – 
Leżajsk do Zespołu Szkół w Rakszawie, chodnika od Urzędu Gminy do kościoła na Rąbanym,  
remont oraz położenie dywanika drogi gminnej Żołynia – Rakszawa, drogi od Zespołu Szkół 
Tekstylno – Gospodarczych w Rakszawie do Brzeźnika, budowa drogi od Basakówki przez Wy-
rwy do Szokowej, budowa drogi od stacji paliw do lasu na Smolarzynach, budowa drogi od 
młynu Komorowskich do Bud, rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy, remont drogi od 
drogi gminnej Węgliska – Trzeboś do Remizy strażackiej, od drogi do remizy strażackiej do 
domu Jana Musura, od Pana Jana Sroczyka do Pana Stanisława Fusa, od krzyża do świetlicy 
wiejskiej-Domu Ludowego, od drogi powiatowej Łańcut – Trzeboś obok cegielni do drogi Rak-
szawa – Wydrze, od kapliczki do Stanisława Winiarskiego, od Zbigniewa Ciska do szkoły w 
Trzeboś-Podlas, budowa drogi: od domu Ludowego do Jana Sroczyka, od kapliczki do Pana Pi-
kora, od kapliczki do Pana Pokrzywy do Mościn oraz utworzenie rowów przy tych drogach, bu-
dowa drogi Rakszawa Górna (od drogi powiatowej do Pana Mazura, budowa chodnika przy 
drodze powiatowej od Ośrodka Zdrowia w kierunku Węglisk, budowa drogi koło Pana Tadeu-
sza Frączka. 

 infrastruktura techniczna: działania sprzyjające ochronie środowiska: dofinansowanie indy-
widualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków budowa kanalizacji w Rakszawie – Potok 
oraz dofinansowanie indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 
OBSZAR: SPOŁECZNOŚĆ 

 
 działania w kierunku poprawy funkcjonowania obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa lud-

ności: zakup wozu strażackiego, remont remizy strażackiej, remont Ośrodka Zdrowia. 
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 działania w kierunku rozwoju zaplecza rekreacyjno- wypoczynkowego: remonty kapliczek      
i krzyży przydrożnych, uregulowanie biegu rzeki Młynówka na całej długości, renowacja 
„Szlaku Żelaznego”, uregulowanie biegu rzeki Olechowiec od Trzebosi w kierunku Rakszawy. 

  działania w kierunku integracji społeczności lokalnej: remont i rozbudowa GOKiC, komplek-
sowy remont świetlicy wiejskiej-Domu Ludowego, dofinansowanie działalności Koła Gospo-
dyń Wiejskich . 

 
 inwestycje dot. obsługi ludności: budowa kaplicy na cmentarzu parafialnym, podłączenie 

oświetlenia parkingu przy kościele do systemu oświetlenia gminnego, modernizacja i remont 
budynku Urzędu Gminy w Rakszawie. 

 
 
Wybrany wariant rozwoju miejscowości 
 
Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez właściwe utrzymanie 
istniejącej i rozwój niezbędnej infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej, zasobów miesz-
kaniowych oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, perspektyw na przyszłość oraz 
rozwoju tożsamości przez społeczność wiejską.  
Rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym 
Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju tu-
rystyki i rekreacji. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego. 
 
Komentarz do wybranego wariantu 
 
Wybrany wariant rozwoju miejscowości spełnia warunek zgodności z zapisami zawartymi w do-
kumentach dotyczących rozwoju gminy „Strategią Rozwoju Gminy Rakszawa”. Taki wybór wa-
riantu rozwoju miejscowości pozwolił na osiągnięcie integracji polityki kształtowania rozwoju 
miejscowości na szczeblu, gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a co najważniejsze zgodność  
z założeniami zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Cele  
i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i reali-
zacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego 
rzędu. Niektóre z zapisanych celów i zadań mogą być realizowane przy wykorzystaniu wsparcia 
jednostek administracyjnych gminy i wyższego szczebla, te ostatnie, bowiem posiadają w swoich 
dokumentach zapisy, których realizacja wywoła pozytywne efekty dla rozwoju miejscowości. 
 
 
Misja rozwoju miejscowości 
 
Rakszawa będzie miejscowością wyróżniającą się dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, 
dobrze rozwiniętą działalnością małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyką wiejską (poprzez 
tworzenie gospodarstw agroturystycznych), a także aktywnie chronionym środowiskiem natural-
nym i rozwojem życia kulturalno-sportowego. 
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Priorytety rozwoju miejscowości 
 
- remont Ośrodka Zdrowia  
- remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa 
- budowa nowych i remont istniejących dróg i chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego 

 - kompleksowy remont świetlicy wiejskiej-Domu Ludowego 
      -budowa i remont infrastruktury turystycznej i sportowej 
 - remont remizy strażackiej 
      -urządzanie i porządkowanie terenów zielonych 
      -tworzenie i wyposażenie obiektów małej architektury, miejsc wypoczynku, placów zabaw 
      - tworzenie galerii wystawowych 

 
Opis zadań priorytetowych 
 
Projekt zakłada remont Ośrodka Zdrowia, co zapewni lepszy dostęp do usług medycznych. Niewąt-
pliwy wpływ na poprawienie stopnia integracji społeczności lokalnej będzie miał remont i rozbu-
dowa Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa i Domu Ludowego. Planowana modernizacja sta-
dionu wraz z budową pomieszczenia sanitarnego, renowacja basenu otwartego oraz budowa szkol-
nej sali gimnastycznej spowoduje wzrost zainteresowania aktywnym uprawianiem sportu wśród 
mieszkańców. Budowa dróg, chodników oraz parkingów poprawi komfort oraz zapewni bezpie-
czeństwo codziennej komunikacji i przemieszczaniu się ludności. Ponadto projekt zakłada remont 
remizy strażackiej i zakupem wozu strażackiego, co wpłynie na poprawę lokalnego bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Projekt obejmuje dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, co 
poprawi stopień integracji społeczności lokalnej. W projekcie uwzględnia się również dofinanso-
wanie indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich powstanie wpłynie na poprawę 
ochrony środowiska na poziomie lokalnym. Korzystna dla rozwoju turystyki będzie planowana re-
nowacja „Szlaku Żelaznego”. 
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  
W LATACH 2010-2018 
 
ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-
kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków. 

Lp. 
Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  

realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
1. 

Remont pomieszczeń Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Czytelnictwa. Stworzenie 
sali widowiskowej, adaptacja dodatko-
wych pomieszczeń.  

 Poprawa jakości i wzrost standardu 
życia mieszkańców oraz zaspokajanie 
potrzeb społecznych, edukacyjnych i 
kulturalnych.  
Poprawa integracji mieszkańców, 
podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienie kultury. 
 

Mieszkańcy Gminy, 
turyści, użytkowni-
cy. 

2010- 2018 

 
 

500.000,- 
 
 

2. 

Remont remizy strażackiej  
 

 
Zwiększenie bezpieczeństwa  
mieszkańców.  
Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 

Mieszkańcy gminy, 
użytkownicy. 2010- 2018 

 
 

300.000,- 
 
 

3. 
Zakup przenośnej sceny dla Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa  

Poprawa integracji mieszkańców 
Podtrzymywanie lokalnej tradycji  
i krzewienia kultury. 

 
Mieszkańcy gminy 
 i uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych. 
 

2010- 2018 

 
100.000,- 

 
 

4. 

Remont Domu Ludowego i zagospoda-
rowanie terenu przyległego 

 Poprawa jakości i wzrost standardu 
życia mieszkańców oraz zaspokajanie 
potrzeb społecznych, edukacyjnych i 
kulturalnych.  
Poprawa integracji mieszkańców, 
podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienie kultury. 
 
 
 
 

Mieszkańcy Gminy, 
turyści, użytkowni-
cy. 

2010- 2018 500,000 
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ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury. 

Lp. 
Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  

realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
 

1. 

 
Budowa placu zabaw 
 
 

Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego Mieszkańcy 2010- 2018 30.000,- 

2. Remont kapliczek 
Zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości.  
 

Mieszkańcy, turyści 2010- 2018 30.000,- 

3. Budowa sceny małej architektury do 
imprez plenerowych Zaspokajanie potrzeb społecznych 

Mieszkańcy, tury-
ści, uczestnicy wy-
darzeń kultural-
nych 

2010- 2018 55.000,- 

ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, 
placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub 
przedszkoli. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
  

1. Budowa ścieżek rowerowych i traków 
pieszych 

Zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości.  
Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego. 

Mieszkańcy gminy 
i okolic, turyści. 2010- 2018 

 
1.000.000,- 

 
 
 

2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole 
nr 1 

Poprawa dostępności do bazy 
sportowej.  
Propagowanie zdrowego modelu 
życia.  
Zwiększenie popularyzacji sportu 
wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

Mieszkańcy Gminy 
i okolic. 2010- 2018 

 
 
 

5.000.000,- 
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3. Renowacja basenu odkrytego 

Poprawa dostępności do bazy 
sportowej.  
Szanse na stworzenie komfortowego 
zaplecza dla mieszkańców chcących 
aktywnie spędzać czas wolny 
uprawiając sport.  
Propagowanie zdrowego modelu 
życia. Zwiększenie popularyzacji 
sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

Użytkownicy 2010- 2018 

 
 
 

1.000.000,- 
 
 
 
 

4. 
Budowa kortów tenisowych, boisk 
sportowych, siłowni   
 

Poprawa dostępności do bazy 
sportowej. Szanse na stworzenie 
komfortowego zaplecza dla 
mieszkańców chcących aktywnie 
spędzać czas wolny uprawiając sport.  
Propagowanie zdrowego modelu 
życia. Zwiększenie popularyzacji 
sportu wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

 
 

Użytkownicy 
 

2010- 2018 

 
 
 

500.000,- 
 
 
 
 

5. 
Przekazanie od parafii na rzecz gminy 
 i modernizacja stadionu wraz z budo-
wą zaplecza sanitarnego 

Poprawa dostępności do bazy 
sportowej.  
Szanse na stworzenie komfortowego 
zaplecza dla mieszkańców chcących 
aktywnie spędzać czas wolny 
uprawiając sport.  
Propagowanie zdrowego modelu 
życia.  
Zwiększenie popularyzacji sportu 
wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

Użytkownicy 2010- 2018 

 
 
 
 
 

500.000,- 
 
 
 
 
 
 

6. Renowacja „Szlaku Żelaznego” 

Komfortowe korzystanie 
z walorów przyrodniczych miejscowo-
ści. Podtrzymywanie lokalnej tradycji  
i krzewienia kultury. 
 
 
 
 

Mieszkańcy Gminy 
i okolic, turyści 2010- 2018 

 
28.000,- 
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ZAKRES OPERACJI: Zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub 
tradycyjnych zawodów. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
 

1.  Opracowanie i wypromowanie marki 
„Rakszawski Produkt Turystyczny”. 

Podtrzymywanie lokalnej tradycji  
i krzewienia kultury. 

Mieszkańcy Gminy, 
turyści 2010-2018  

40.000 

2.  Zakup strojów, eksponatów, instru-
mentów dla zespołów artystycznych. 

Poprawa integracji mieszkańców 
podtrzymywanie lokalnej tradycji  
i krzewienia kultury. 

Mieszkańcy gminy  
i uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych 

2010- 2018 

 
50.000,- 

 
 

ZAKRES OPERACJI: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawią-
zywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy w szczególności poprzez odnawianie lub budowę                                                                                                    
parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
  

1.  
Podłączenie oświetlenia parkingu przy 
kościele do systemu oświetlenia gmin-
nego 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 
 

Mieszkańcy gminy 2010- 2018 

 
40.000,- 

 
 

2.  
Wykonanie oświetlenia od drogi powia-
towej Łańcut-Trzeboś obok cegielni do 
drogi Rakszawa-Wydrze 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 
 

Mieszkańcy gminy 2010- 2018 40.000,- 
 

3.  
Wykonanie oświetlenia od Domu Ludo-
wego do szkoły i od Domu Ludowego 
do Pana Sroczyka 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 
 

Mieszkańcy gminy 2010- 2018 50.000,- 
 

4.  
Budowa chodnika od drogi wojewódz-
kiej Łańcut – Leżajsk  
do Zespołu Szkół w Rakszawie 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych,  
a szczególnie młodzieży szkolnej.  
Poprawa wizerunku miejscowości. 
 
 

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych. 

2010- 2018 

 
1.000.000,- 
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5.  
Budowa chodnika przy drodze woje-
wódzkiej Łańcut – Leżajsk  
od lasu do Stacji paliw  

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.  
Poprawa wizerunku miejscowości 
 
 

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych 

2010- 2018 

 
1.000.000,- 

 
 

6.  
Budowa chodnika od Urzędu Gminy do 
kościoła na Rąbanym (Rakszawa – Rą-
bane).  

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.  
Poprawa estetyki 
i komfortu życia mieszkańców. 
Poprawa wizerunku miejscowości 
 

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych. 

2010- 2018 

 
1.000.000,- 

 
 

7. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie 
Gminy. 

Poprawa wizerunku miejscowości.  
Poprawa estetyki, bezpieczeństwa  
i komfortu życia mieszkańców. 

Wszyscy  użyt-
kownicy parkingu 2010- 2018 

 
 

200.000,- 
 
 
 

8. Modernizacja przystanków autobuso-
wych. 

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów 
oczekujących na autobusy.  
Kształtowanie estetyki miejscowości. 
 
 

Pasażerowie auto-
busów oraz dzieci 
dojeżdżające do 
szkół. 

2010- 2018 

 
40.000,- 

 
 

ZAKRES OPERACJI: Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku. 

Lp. 
Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  

realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
 

1. 
 

Urządzanie terenów zielonych 
 

Zaspokajanie potrzeb społecznych. Użytkownicy 2010- 2018 100,000,- 

ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej. 

Lp. 
Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  

realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
  

1. 

 
 
Tworzenie gospodarstw agroturystycz-
nych i ekoturystycznych 
 

Promocja zdrowego stylu życia, 
promocja produktów lokalnych. Turyści 2010- 2018 

 
 

100.000,- 
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ZAKRES OPERACJI: Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub poprawy estetyki 
miejscowości. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
1. 

Zagospodarowanie terenów wokół sta-
wów 
(uporządkowanie i budowa miejsc wypo-
czynkowych) 

 
Zwiększenie atrakcyjności  
miejscowości.  
Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego. 
 

Mieszkańcy gminy 
i okolic. 
 

2010- 2018 

 
200,000,- 

 
 

2. 

Uregulowanie biegu rzeki Olechowiec 
od Trzebosi w kierunku Rakszawy 

Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego mieszkańców.  
Stworzenie warunków dla rozwoju 
zaplecza turystyczno-
wypoczynkowego wsi.  
Poprawa estetyki miejscowości. 

Mieszkańcy gminy 2010-2018 

 
 
 

500.000,- 
 
 
 

3. 

Uregulowanie biegu rzeki Młynówka na 
całej długości 

Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego.  
Stworzenie warunków dla rozwoju 
zaplecza turystyczno-
wypoczynkowego wsi.  
Poprawa estetyki miejscowości. 

Mieszkańcy gminy 2010-2018 

 
 

500.000,- 
 
 
 

ZAKRES OPERACJI: Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użyt-
kowanych na cele Publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i 
miejsc pamięci. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
 

1. Remont Karczmy na tzw. „Rąbanym 
Gościńcu” 

 Zaspokajanie potrzeb społecznych, 
edukacyjnych i kulturalnych.  
Poprawa integracji mieszkańców, 
podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienie kultury. 

 

Mieszkańcy gminy, 
turyści 

 
 

2010-2018 

 
 

1.000.000,- 
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ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokal-
nych produktów i usług, w tym: pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
  

1. 
Urządzenie galerii wystawowej  
w Gminnym Ośrodku Kultury                 
i Czytelnictwa i Domu Ludowym. 

Poprawa integracji mieszkańców 
Podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienia kultury. 

 
Mieszkańcy gminy 
 i uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych 
 

2010- 2018 

 
50.000,- 

 
 

ZAKRES OPERACJI: Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
  

1. - - - 
 
- 

 
- 

  



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RAKSZAWA 2010-2018
 

                                                                  
                                           
                                                                  Gmina Rakszawa                                                      Strona 30 z 33 

 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWA-
NIEM OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU. 
 
Opis i charakterystyka obszarów związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym zna-
czeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów spo-
łecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności 
poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa podkarpackiego zgodnie z „Informacją       
z projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego „Rakszawa, 
znajduje się w strefie produkcji rolnej oraz w strefie koncentracji walorów turystycznych i kreatyw-
nego kształtowania krajobrazu kulturowego o specjalnym znaczeniu historycznym. W strukturze 
siei osadniczej Rakszawa pełni funkcję ośrodka lokalnego. Ochrona zasobów środowiska kulturo-
wego tj. elementów zagospodarowania przestrzennego o znaczeniu historycznym, zabytkowym i es-
tetycznym ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu tożsamości i atrakcyjności miejscowości Raksza-
wa.  
Układ charakterystyczny dla Miejscowości Rakszawa jest typ łańcuchowy. Na całość malownicze-
go i zróżnicowanego krajobrazu miejscowości Rakszawa składa się: 
 centrum urbanistyczne, przemysłowo-usługowe wraz z zabudową mieszkalno-zagrodową 
 szachownica pól uprawnych i dróg polnych 
 połacie rozległych, płaskich łąk podzielonych groblami lub drogami 
 wilgotne śródłąkowe olszynki i nadbrzeżne w dolinach potoków zlewających się w Młynówkę 
 wzniesienia porośnięte przez las mieszany 
 

Na rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rakszawa symbolem UM oznaczone są obszary koncentracji usług publicznych i komercyj-
nych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową i stanowią centra Miejscowści Rakszawa. 
Jako główne zasady polityki przestrzennej dla tych obszarów przyjęto: 
-preferowanie zabudowy z działalnością usługową 
-wykluczenie możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko 
-zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej 
-uzupełnienie wyposażenia w urządzenia z zakresu komunikacji (dojazdy, parkingi, chodniki)  oraz 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (szczególnie dotyczące gospodarki wodno-ściekowej). 
 
Obszary oznaczone na rysunku studium symbolem MU obejmują tereny zainwestowane i prze-
znaczone pod zainwestowanie mieszkaniowe, usługowe, nieuciążliwej działalności gospodarczej, 
komunikacji, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy zachowaniu zasad ochrony 
środowiska przyrodniczego, kulturowego i przepisów szczególnych. Obszary te mogą być przezna-
czone pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową z towarzyszącą funkcją usługową. Na obszarach 
tych nie powinny być lokalizowane obiekty produkcyjne o charakterze przemysłowym, magazyny    
i składy powyżej 50 m² powierzchni użytkowej oraz fermy hodowlane. 
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Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej mogą być przeznaczone 
tereny w obszarach mieszkaniowo-usługowych oznaczonych na rysunku studium MU stano-
wiące własność Gminy. 
 

Dla osiągnięcia optymalnego zagospodarowania tej strefy przyjęto następujące zasady polityki 
przestrzennej: 
-porządkowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 
-dostosowanie architektury projektowanych obiektów do otaczającego krajobrazu i miejscowych 
tradycji budowlanych 
-ograniczenie rozpraszania zabudowy 
-zakaz zabudowy na glebach organicznych 
-zakaz lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 
-umożliwienie przekwalifikowania istniejącego budownictwa zagrodowego w gospodarstwa agrotu-
rystyczne 
-zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej  
-uzupełnienie wyposażenia w urządzenia z zakresu komunikacji (dojazdy, parkingi, chodniki)  oraz 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (szczególnie dotyczące gospodarki wodno-ściekowej). 
 

W granicach wszystkich obszarów zostały wydzielone tereny o zróżnicowanym sposobie użyt-
kowania: 
 U-tereny usług publicznych-obejmują istniejącą i projektowaną zabudowę usług oświaty, kultu-

ry, zdrowia i  opieki społecznej, administracji wraz z niezbędnymi urządzeniami z zakresu ko-
munikacji ( w tym parkingi), infrastruktury technicznej i zieleni przy zachowaniu warunków 
wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego 

 PU-tereny obejmujące istniejące i projektowaną zabudowę produkcyjną, usługową, przetwór-
czą, magazynową i towarzyszące jej zainwestowanie: ulice, dojazdy, parkingi, garaże, place, 
zieleń izolacyjną sieci i urządzenia infrastruktury technicznej na warunkach wynikających        
z ochrony i kształtowania środowiska i przepisów szczególnych. Na terenach tych nie powinny 
być lokalizowane usługi publiczne w szczególności: oświaty, zdrowia, opieki społecznej. 

 UT- tereny obejmujące istniejące i projektowane zainwestowanie związane z turystyką i wypo-
czynkiem wraz z towarzyszącymi urządzeniami z zakresu komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. Na tym terenie dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej prowa-
dzącej obsługę turystów. 

 PE- tereny obejmujące powierzchnie eksploatacji kruszywa-obejmują tereny eksploatowane 
lub projektowane do eksploatacji surowców ilastych i kruszywa naturalnego na warunkach wy-
nikających z ochrony i kształtowania środowiska i przepisów szczególnych 

 ZC- tereny cmentarzy ze strefą sanitarną – obejmują istniejące cmentarze przewidziane do dal-
szego utrzymania i projektowane wraz ze strefą sanitarną o szerokości 50 m. 

 ZP, US- obejmują użytkowane i przeznaczone do zainwestowania parki, boiska sportowe, 
urządzenia i obiekty rekreacyjne wraz z zabudową, komunikację (w tym parkingi) i niezbędną 
infrastrukturę techniczną. 

 

Na obszarze miejscowości powinno się lokalizować parkingi: 
- w miejscach koncentracji usług 
- w zwartej zabudowie mieszkaniowej 
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Polityka w zakresie kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu i infrastruktury spo-
łecznej, rozwoju funkcji turystycznej, aktywizacji społecznej i rozwoju turystyki wymaga: 
 dopuszczenia lokalizacji urządzeń turystyki na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 wyznaczenie i oznakowanie tras turystycznych pieszych i rowerowych 
 adaptowanie na cele rekreacyjne i letniskowe opuszczonych drewnianych budynków m.in. 

zabytkowych 
 rozwijanie informacji turystycznej 
 rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej 

 
Polityka w zakresie rozwoju systemów komunikacji wymaga koncentracji na następujących 
działaniach: 
 dążyć do budowy chodników przydrożnych  
 dążyć do budowy publicznych miejsc parkingowych przy obiektach usługowych, produkcyj-

nej działalności gospodarczej, w zwartej zabudowie mieszkaniowej i w terenach rekreacyj-
nych 

 

Zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych wynikające z polityki przestrzennej samo-
rządu Gminy Rakszawa dotyczące miejscowości Rakszawa: 
 budowa chodników, ścieżek rowerowych, parkingów 
 budowa krytego basenu kąpielowego w miejscowości Rakszawa, budowa ośrodka wypo-

czynku niedzielnego Rakszawa-Brzeźnik 
 budowa sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 
 budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rakszawie 

 
Miejscowość Rakszawa cechuje się korzystnym położeniem geograficznym. Leży na wysoczyźnie 
zwanej Płaskowyżem Kolbuszowskim co skutkuje wieloma walorami przyrodniczymi i krajobra-
zowymi nieskażonymi działalnością człowieka. Ponadto niedaleka odległość od miasta wojewódz-
kiego oraz granicy państwowej stwarzają pozytywny impuls do dalszego rozwoju. 
Olbrzymim atutem i szansą rozwojową miejscowości Rakszawa są jej zasoby ludzkie. Aktywnie 
działające jednostki oraz organizacje społeczne realizujące swoje zadania i zainteresowania zarów-
no w dziedzinie oświaty jak i kultury, wykazujące związki emocjonalne ze swoją „małą ojczyzną”, 
przywiązane do tradycyjnej obrzędowości i pielęgnujące swoją tożsamość kulturową są gwarantem 
dalszego rozwoju społeczno– kulturalnego miejscowości. Wskazana działalność znajduje swoje 
oparcie w odpowiednio zorganizowanej infrastrukturze kultury i dobrze rozwiniętej sieci placówek 
oświatowych. Baza turystyczna, rekreacyjna i wypoczynkowa wymaga koordynacji i podjęcia za-
planowanych systemowych działań zmierzających do popularyzacji zasobów miejscowości.  
Ciągle zmieniający się standard życia mieszkańców, zmierzający w kierunku jak największej po-
prawy warunków bytowych ludności wymaga dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej i jej 
modernizacji. W szczególności dotyczyć to powinno rozbudowy ciągów komunikacyjnych i po-
prawiającej bezpieczeństwo infrastruktury towarzyszącej, w postaci m.in. chodników i oświetlenia 
ulicznego. 
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Tabela 5: Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną związane 
z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
położonych w centrach miejscowości. 
 

Zadania Cel 

Podłączenie oświetlenia parkingu przy ko-
ściele do systemu oświetlenia gminnego 

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia mieszkańców. 

Wykonanie oświetlenia od drogi powiatowej 
Łańcut-Trzeboś obok cegielni do drogi Rak-
szawa-Wydrze 

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców . Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia mieszkańców. 
 

Wykonanie oświetlenia od Domu Ludowego 
do szkoły i od Domu Ludowego do Pana 
Sroczyka 

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców . Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w porze nocnej.  
Poprawa komfortu życia mieszkańców. 
 

Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej 
Łańcut – Leżajsk do Zespołu Szkół w Rak-
szawie 

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych, a szczególnie młodzieży szkolnej. Poprawa 
wizerunku miejscowości. 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 
Łańcut – Leżajsk od lasu do Stacji paliw  

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych. Poprawa wizerunku miejscowości. 

Budowa chodnika od Urzędu Gminy do ko-
ścioła na Rąbanym (Rakszawa – Rąbane) 

Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych. Poprawa estetyki komfortu życia mieszkańców. 
Poprawa wizerunku miejscowości. 

Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy 
Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa wizerunku 
miejscowości. Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i komfortu 
życia mieszkańców. 

Modernizacja przystanków autobusowych 
Zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa 
pasażerów oczekujących na autobusy. Kształtowanie estetyki 
miejscowości. 

 
 
 


