
                       Załącznik  
do Uchwały Nr XXXVIII/182/13 
Rady Gminy w Rakszawie 
z dnia 27 września 2013 roku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Rakszawa 
Powiat Łańcucki 

Województwo podkarpackie 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WĘGLISKA 
NA LATA 2013-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WĘGLISKA 2013 



Plan Odnowy Miejscowości Węgliska na lata 2013-2020 
 

                                                                  
                                           
                                                                  Gmina Rakszawa                                                      Strona 2 z 25 

 

 
 

 
Spis treści: 

 
 

WSTĘP ................................................................................................................................................................................ 3 

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ..................................................................................................................... 5 

POŁOŻENIE, PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA, LICZBA LUDNOŚCI ............................................................... 5 

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI, UKŁAD PRZESTRZENNY WSI ...................................................................................... 5 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI ........................................................ 7 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY, RYNEK PRACY .................................................................................................... 7 

ZASOBY PRZYRODNICZE ................................................................................................................................... 7 

DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI .............................................................................................................. 7 

OBIEKTY I TERENY ............................................................................................................................................ 9 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA .......................................................................................................................... 9 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA ................................................................................................................................11 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .......................................................................................................................11 

GOSPODARKA I ROLNICTWO ............................................................................................................................ 12 

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI WĘGLISKA ............................................................................................... 12 

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ..................................................................................... 15 

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA ........................................................................................................................... 18 

PRIORYTETY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ............................................................................................................ 19 

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W LATACH 2013-2020 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM OBSZARÓW O 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU...................................................................................................................................... 25 



                                                                     Gmina Rakszawa                                                      Strona 3 z 25 
 

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 Węgliska.  

 
 

Plan odnowy miejscowości Węgliska jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwość aktu-
alizacji 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 2013-2020 w zależności od możliwości finansowych (dostępu do funduszy zewnętrz-
nych).  

 

Plan został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (teks jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 501 z późn.zm.) i zawiera: 
 

1. Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja 
2. Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości 
3. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja  
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu w kolejności wynika-
jącej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosz-
tów ich realizacji. 

5. Opis i charakterystykę obszarów związanych z kształtowaniem obszarów o szczegól-
nym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów 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 działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.  
 

Pomoc w ramach ww. działania może być przyznana w formie refundacji części kosztów: 
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, 

sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przed-
szkoli i żłobków; 

2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk; 
3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowero-

wych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłą-
czeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; 
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4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczno-
ści lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 

5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położe-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę 
placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 

6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 
7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 
8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub     

w celu poprawy estetyki miejscowości; 
9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub 
konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownic-
twa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na ce-
le promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal eks-
pozycyjnych lub witryn; 

12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpi-
sanych do rejestru zabytków; 

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu 
w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie ko-
niecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 

14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji 
operacji; 

15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 
16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 
 
 

 

Przy tworzeniu planu korzystano z metody uspołecznionej. Został on opracowany przy udziale 
mieszkańców Sołectwa Węgliska, Rady Gminy, Organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy 
Rakszawa. Wykorzystane dane pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Gminy w Rakszawie, a także Studium i Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Rakszawa Kierunki Zagospodarowania i Polityka Przestrzenna. 
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 
 

Położenie, przynależność administracyjna, liczba ludności 
   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Rys.1: Położenie miejscowości Węgliska na tle mapy Polski. 

 
Węgliska położone są na terenie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w latach 1975-1998 r. należały ad-
ministracyjnie do województwa rzeszowskiego, obecni do województwa podkarpackiego, powiatu 
łańcuckiego. Są jedną z trzech miejscowości wchodzących w skład Gminy Rakszawa. Węgliska są-
siadują z Zalesiem oraz Trzebosią. 
Węgliska liczą 464 mieszkańców, co stanowi 6,26% ogółu mieszkańców gminy1. 

Historia miejscowości, układ przestrzenny wsi 
 
Najstarsze istniejące źródła, które są pewne i dotyczą terenów Gminy Rakszawa, odnoszą się do 
okresu mezolitu, czyli VIII-VII w. p.n.e. w oparciu o nie wnioskować można o bytowaniu tutaj lu-
dzi, wówczas zajmujących się łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem. Osadnictwo w okresie 
średniowiecza było słabo rozwinięte. Wiąże się to z występowaniem na Płaskowyżu Kolbuszow-
skim niezbyt sprzyjających warunków naturalnych, a zwłaszcza mało urodzajnych gleb, co odgry-
wało zasadniczą rolę pośród czynników osadotwórczych. 
Na stanowisku w Węgliskach, odnoszącym się do kultury mierzanowickiej, odkopano dwie jamy o 
gospodarczej specyfice, we wnętrzu których znaleziono fragmenty naczyń zdobionych odciskami 
sznura, elementami plastycznymi (Litwy, guziki, niewielkie uszka), a także fragmenty narzędzi ka-
miennych2. 
Pierwotnie Węgliska były przysiółkiem Rakszawy. Trudno określić w jakim okresie wieś ta zyskała 
samodzielność względem Rakszawy. Możliwe, że stało się to w okresie kiedy interesujące nas 
miejscowości weszły w skład dóbr Tryńcza Lubomirskich z Przeworska. W tym okresie prawdopo-
dobnie Węgliska zostały oddzielone od Rakszawy i sprzedane. Poświadcza o tym włączenie tej wsi 
do parafii w Medyni Głogowskiej. Pod koniec XVIII w. Węgliska należały do dwóch współwłaści-
                                                        
1 Stan ludności miejscowości Rakszawa na dzień 13 września 2013 roku. 
2 Izabela Wojnar „W gminie Rakszawa”, Rakszawa 1999; Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roksana” Krosno, 
str. 11,  
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cieli: Urszuli Grocholskiej i Wiktora Zbyszewskiego. Następnie właścicielem został niejaki Kokiert 
(1863-1868), który odsprzedał majątek Harbinie Grabieńskiej. Kolejnymi właścicielami byli apte-
karze z Mielca-Gockertowie, a następnie rodzina Jahlów z Węglisk. W 1897 roku nowymi poseso-
rami zostały rodziny Żardeckich i Cetnarskich z Łańcuta. Były one ostatnimi właścicielami mająt-
ku, który rozparcelowano 1904 roku3. 
 W Węgliskach nie było folwarku. Jedynie przy granicy z Zalesiem w latach 20. XX wieku wybu-
dowano gajówkę „Podlas”. 
W latach 1909-1910 przy poparciu władz austriackich wybudowano budynek szkoły. Budynek ten 
doznał poważnych zniszczeń w latach I Wojny Światowej, ale udało się go odrestaurować i mógł 
służyć uczniom w okresie międzywojennym. W okresie Drugiej Wojny Światowej w prywatnych 
mieszkaniach nauczycieli i gospodarzy intensywnie prowadzono tajne nauczanie. 
Po zakończeniu wojny budynek szkolny zajęty był przez stacjonujące tutaj wojska radzieckie. Do-
piero w 1957 roku zaistniała możliwość przeprowadzenia kapitalnego remontu zniszczonego bu-
dynku i przywrócenia mu pierwotnego przeznaczenia. W niedługim czasie rozpoczęto także budo-
wę nowego budynku szkolnego posiadającego cztery sale lekcyjne. Nową szkołę oddano do użytku 
22 lipca 1961 roku. 
Z biegiem lat szkoła przechodziła różne koleje losów. Początkowo była pełną szkołą podstawową, 
później stała się szkołą filialną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rakszawie, z nauczaniem tylko trzech 
pierwszych klas. Jeszcze później nauczanie rozszerzono do pięciu klas, by po dobudowaniu drugiej 
kondygnacji w okresie sierpień 1991 - wrzesień 1992, stać się z powrotem pełną szkołą podstawo-
wą. 
W międzyczasie w trudnych początkach lat osiemdziesiątych, lokalna społeczność wspólnym wy-
siłkiem wybudowała kościół filialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła parafii w Medynii Głogow-
skiej (do którego księża dojeżdżają z kościoła parafialnego odległego o ok. 5km) oraz remizę stra-
żacką (w okresie rozbudowy szkoły prowadzono tam lekcje). 
Lata dziewięćdziesiąte były okresem dużych inwestycji w infrastrukturę lokalną. Nastąpiła kapital-
na wymiana instalacji elektrycznej na kablową (zamiast drutów na słupach są specjalne kable, nie 
istnieje np. niebezpieczeństwo porażenia przy przypadkowym dotknięciu metalowym przedmio-
tem), wybudowano gazociąg i wodociąg. Przeprowadzono dwu-etapową telefonizację wsi w opar-
ciu o system radiowy. 
 

                                                        
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa. Uwarunkowania Kulturo-
we wg opracowania Violetty i Adama Błotko, Rakszawa 2001r., str. 21; 
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INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz nie materialnych miejscowości Wę-
gliska, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości w działaniach na rzecz jego odno-
wy. 

Potencjał demograficzny, rynek pracy 
 

Wieś Węgliska jest najmniej ludną miejscowością w swej gminie. Liczy niewiele ponad 460  
mieszkańców. Ludność ta znajduje zatrudnienie w lokalnych przedsiębiorstwach, ima się prac do-
rywczych i sezonowych. Rolnictwo nie stanowi podstawy utrzymania, ale jest istotne w działalno-
ści mieszkańców. Część mieszkańców niezatrudnionych u lokalnych przedsiębiorców utrzymuje się 
z prac sezonowych i wyjazdów zagranicznych.  
 
Tabela 1: Rozmieszczenie ludności w miejscowościach Gminy Rakszawa. 
 

L.p. Miejscowość 
 

Liczba mieszkańców 

1 Rakszawa 6 381 
2 Węgliska 464 
3 Wydrze 558 

Źródło; Stan ludności Gminy Rakszawa na dzień 13 września 2013 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 
 

Węgliska położone są na terenie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Jest to obszar pofałdowanych po-
wierzchni pokrytych pokrywami piaszczystymi i osadami polodowcowymi. Charakterystyczne dla 
tego terenu są zapiaszczone drogi, gleby bielicowe, lasy sosnowe, wydmy polodowcowe oraz łąki 
kserotermiczne. Na Węgliskach można wydzielić kilka płatów leśnych, z których największy roz-
ciąga się od Dąbrówek i Rakszawy. Znaleźć w nim można polany śródleśne (Pod Grabina) czy za-
stoiska wodne wywołane działalnością licznych tutaj bobrów. 
 

Dziedzictwo kulturowe i zabytki 
 

Gmina Rakszawa nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  
Ochrona konserwatorska w Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Rakszawa opisana została W ROZDZIALE IV. WYTYCZNE I POSTULATY KON-
SERWATORSKIE, gdzie na terenie Gminy Rakszawa wyznaczono następujące rodzaje stref 
ochrony konserwatorskiej: 
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A- Strefa pełnej ochrony konserwatorskiej 
B- Strefa ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
E- Strefa ochrony ekspozycji 
K- Strefa ochrony krajobrazu 

Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dotyczy obszaru bezpośrednio związanego 
z układem historycznym znajdującego się w jego otoczeniu. Na wyznaczonym obszarze ochronie 
podlegają: układy przestrzenne zabudowy wsi, układ drożny i ciągi piesze, ukształtowanie terenu 
(cieki wodne, skarpy, zieleń), układ działek siedliskowych. 
 Strefa K3 obejmuje obszar wsi Węgliska. W obrębie strefy znajdują się tereny zabudowane 

wsi wraz z układem łanowym pól i układem komunikacyjnym. 
Na terenie Gminy Rakszawa ustalono 8 punktów, osi i ciągów widokowych w tym: 
Punkt widokowy z drogi Węgliska-Rakszawa na zabudowę Rakszawy Środkowej 
 

Na terenie miejscowości Węgliska nie ma zabytków wpisanych do rejestru. W Gminnej Ewi-
dencji Zabytków znajduje się następujące obiekty: 
 murowany budynek postawiony około 1910 roku- dawna Szkoła Podstawowa; 
 figura Chrystusa Frasobliwego wykonana z drewna na początku XX wieku. Ma formę meta-

lowego krzyża, na którym zamieszczona jest szafka z figurą. Kapliczka postawiona obok 
kościoła. 

 krzyż postawiony około 1900 roku 
 

Na terenie Gminy Rakszawa nie występują zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabyt-
ków województwa podkarpackiego. Ochrona została ustalona w Studium uwarunkowań i zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Rakszawa. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego. Polityka 
Przestrzenna. Na obszarze miejscowości Węgliska do roku 2001 zewidencjonowano 7 stanowisk 
archeologicznych na obszarze AZP/101–78. Spis stanowisk został opracowany w oparciu o doku-
mentację z badań powierzchniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu AZP 
(Archeologiczne Zdjęcie Polski).  
      
       Tabela 2: Wykaz stanowisk archeologicznych miejscowości Węgliska 
 

Numer sta-
nowiska w 

miejscowości 

Obszar AZP 
/numer stanowiska na ob-

szarze AZP 
Typ stanowiska Chronologia 

1  100-78/23 Osada Kultura mierzanowicka 

2  100-78/24 Ślad osadnictwa Kultura nieokreślona 

3  100-78/25 Ślad osadnictwa Kultura nieokreślona 

4  100-78/26 Ślad osadnictwa Kultura nieokreślona 

5  100-78/27 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

6  100-78/28 Ślad osadnictwa Epoka kamienia 

7  100-78/29 Osada Kultura nieokreślona 
 

        (wg stanu marzec 2001r). 
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Obiekty i tereny 
  

W miejscowości Węgliska znajdują się: Szkoła Podstawowa z boiskiem do piłki koszykowej 
i placem zabaw, dawny budynek szkoły, Kościół filialny, budynek pełniący funkcję społeczno - 
kulturalną, którego część zajmuje Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniając ochronę 
przeciwpożarową Węglisk. Wieś posiada przystanek autobusowy. Opieka medyczna nad mieszkań-
cami Węglisk zapewnia Ośrodek Zdrowia w Rakszawie. Obsługę komunalną Węglisk zapewnia 
spółka Energokom należąca do gminy Rakszawa. Usługi z zakresu administracji świadczy Urząd 
Pocztowy i Urząd Gminy w Rakszawie. Naprzeciwko szkoły znajduje się sklep spożywczo-
przemysłowy. 

Główną atrakcję turystyczną stanowi ścieżka dydaktyczna „Żelazny Szlak” i to właśnie ona 
stanowi największą atrakcję turystyczną Węglisk. Ścieżka ma długość 30 km i wiedzie przez przy-
siółki Rakszawy: Dymarkę, Wołochy, Kościelne, Rąbany Gościniec, Bieleckówkę, 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 internetowej GOKiC można znaleźć mapę szlaku, na której umiejscowiono istniejące i nie-
istniejące cegielnie, folusze, karczmy i kuźnie. Lesiste tereny miejscowości przyciągają grzybiarzy  
i wszystkich kochających spotkania z naturą. Tereny wsi sprzyjają turystyce, zarówno wypoczyn-
kowej jak i aktywnej. „ Żelazny Szlak” biegnie po części drogą asfaltową, po części wiedzie po 
ścieżkach lasu, sprzyjając wycieczkom zarówno pieszym jak  i rowerowym. 

Infrastruktura społeczna 
 
KULTURA  
 
Węgliska nie mają własnego centrum kultury. Głównym ośrodkiem kulturalnym gminy jest znajdu-
jący się w Rakszawie- Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa, gdzie mieszkańcy Węglisk mogą 
rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w organizowanych przez niego zajęciach i warszta-
tach. Funkcje ośrodka kulturalnego we wsi pełni też budynek remizy a także szkoła, w której orga-
nizowane są zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, a także różne uroczystości, np. Wigilia dla samot-
nych. 
W latach osiemdziesiątych wieś posiadała klub wiejski, który stanowił miejsce spotkań ludności.  
W klubie, który swoją siedzibę miał w remizie strażackiej mieszkańcy mogli razem oglądać telewi-
zję, czytać prasę, grać w gry planszowe czy po prostu spędzać czas na wspólnych rozmowach. Nie-
stety przemiany ustrojowe przyniosły likwidacje klubu. 
W Węgliskach odbywają się zajęcia sportowe organizowane przez GOKiC, które organizuje Filia 
Biblioteki Publicznej, która ma swoją siedzibę w szkole. 
W bibliotece Szkoły Podstawowej w Węgliskach czytelnicy mają możliwość korzystania z bezpłat-
nej kafejki internetowej,  która została utworzona ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji przez Gminę Rakszawa projektu pn. „Za-
kup sprzętu komputerowego w Gminie Rakszawa”. 
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OŚWIATA 
 
    

  Dość bogata udokumentowana tradycja oświaty w Węgliskach sięga końca XIX w. 
 kiedy to uczył tutejsze dzieci pierwszy sezonowy nauczyciel Mikołaj Sciuk z Woli Niedźwiedz-
kiej. Nauka odbywała się wówczas w izbach wiejskich domów, potem w budynku żydowskim, 
gdzie uczył kwalifikowany nauczyciel Jan Kubas z Leżajska. 
W roku 1909 z polecenia rządu austriackiego i przy zaangażowaniu władz wsi oraz jej społeczno-
ści wybudowano budynek szkolny, a w rok później dokonało się uroczyste poświęcenie szkoły. 
W czasie I wojny światowej  budynek szkolny został zniszczony, ale bardzo szybko go odrestau-
rowano. W okresie międzywojennym szkoła przeżyła wiele momentów trudnych niemal drama-
tycznych, ale też ciągle rozwijała się, zmieniała, przychodzili nowi nauczyciele i nowe pokolenia 
opuszczały jej progi.  
 Z czasem budynek szkolny staje się niewystarczający i wynajmowane są izby na wsi. 
Ale oto przychodzi wrzesień 1939r. i do Węglisk wkraczają Niemcy. Nawet w czasie wojny szko-
ła jednak działa pod niemieckim terrorem, przechodząc szereg burzliwych zmian programowych i 
personalnych. Oprócz tego w prywatnych mieszkaniach nauczycieli i gospodarzy prowadzi się 
tajne nauczanie. 
Stan szkoły w 1945r., w  której zakwaterowano wojska sowieckie był fatalny. Dopiero w lipcu 
1957r. zaistniała możliwość kapitalnego remontu szkoły, który zakończono 15 października w 
tymże samym roku. 
Końcem 1957r. rozpoczęto budowę nowej szkoły o 4 izbach. Przy wydatnej pomocy społeczności 
oraz dzięki staraniom nauczycieli i władz oświatowych, przezwyciężono rozmaite trudności i 22 
lipca 1961r. zakończono prace i budynek szkoły został oddany do użytku.   
 Od tego czasu jednakże miejscowość stale się rozwija, coraz większa liczba dzieci podejmuje na-
ukę w szkole, zatem i ten budynek szkolny stał się niewystarczający. W 1984r. dokonano eksper-
tyzy, zaś od 1986r. gromadzono materiały budowlane. Nadbudowę piętra rozpoczęto w sierpniu 
1991r. Budynek szkolny został oddany do użytku w dniu 1 września 1992r. Posiada 6 sal lekcyj-
nych, pokój nauczycielski, kuchnię, pomieszczenie biblioteki szkolnej, pracownie komputerową. 
 W 1996r. nastąpiła modernizacja kotłowni z węglowej na gazową co pozwoliło na znaczne osz-
czędności jeśli chodzi o ogrzewanie. W lipcu 2005r. został wykonany drenaż opaskowy od strony 
północnej, wschodniej i częściowo południowej co znacznie osuszyło  budynek. 
 W 2009r. wykonano wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w całym budynku  oraz wykonano 
ogrodzenie placu zabaw i wyposażono w sprzęt. 
  Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym i organizuje wiele uroczystości szkol-
no-środowiskowych i rocznicowych (Wigilia, dożynki parafialne). Aktywnie współpracuje z 
miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną. Efektem współpracy są wysokie osiągnięcia uczniów        
w Turnieju Wiedzy Pożarniczej zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu, Kołem Gospodyń 
Wiejskich. Uczniowie chętnie biorą udział w zawodach sportowych, konkursach, turniejach. 
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Tabela 3: Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Węgliskach w roku szkolnym 2013/2014 
Uczniowie 

 

K
la

sa
 

1 

K
la

sa
 

2 

K
la

sa
 

3 

K
la

sa
 

4 

K
la

sa
 

5 

K
la

sa
 

6 

Ogółem 4 5 8 9 6 4 
Źródło; Dane na dzień 16 września 2013 roku.  
 
Tabela 4: Liczba uczniów klasy „O” w roku szkolnym 2013/2014 
Ogółem 13 
Sześciolatki 3 
Pięciolatki 7 
Czterolatki  3 
Źródło; Dane na dzień 16 września 2013 roku.  
 
POMOC SPOŁECZNA 
 
Pomoc społeczną na rzecz mieszkańców miejscowości Węgliska świadczy Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej mieszczący się w budynku Urzędu Gminy w Rakszawie. Ponadto na terenie gminy 
znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to Ośrodek dziennego pobytu dla osób doro-
słych. 

 Aktywność społeczna 
 
 Na bazie aktywności społecznej tworzy się społeczeństwo przedsiębiorcze, które stanowi funda-
ment potencjału rozwojowego danego terytorium. W oparciu o aktywność mieszkańców Węglisk 
mogą rozwijać się wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego – od kultury po gospodarkę.  
W miejscowości działa Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która oprócz walki z pożarami 
uczestniczy w usuwaniu skutków wypadków drogowych oraz angażuje się w różne wydarzenia ma-
jące miejsce na terenie gminy, jak również Koło Gospodyń Wiejskich, które ma za zadanie inte-
grację środowisk kobiecych oraz promocję wyrobów i tradycji lokalnych poprzez kursy, pokazy czy 
wspólne imprezy. Organizacje te działają bardzo prężnie, angażując się w życie wsi oraz uczestni-
cząc w różnych wydarzeniach na poziomie powiatowym czy regionalnym.  
 

Infrastruktura techniczna 
 
Drogi 
Przez miejscowość przebiegają dwie drogi powiatowe: 

1. Trzeboś-Węgliska- P 0369 R 
2. Medynia Głogowska-Rakszawa- P 0512 R   

Brak dróg publicznych gminnych, występują gminne drogi wewnętrzne dojazdowe do posesji i pól. 
 
Gazyfikacja 
Miejscowość jest w 90% wyposażona w gazociągi. 
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Wodociągi i kanalizacja 
Całe sołectwo jest w pełni zwodociągowane. Brak sieci kanalizacyjnej. Obecnie trwają prace nad 
wykonaniem dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej w całej miejscowości. 
 Energetyka i telefonizacja 
 Rakszawa jest w całości zelektryfikowana. Posiada także sieć telefoniczną. 

Gospodarka i rolnictwo 
 

Na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego przeważają gleby bielicowe. Są one mocno zakwaszone 
wskutek ciągłego wypłukiwania składników odżywczych, a zatem mało urodzajne i nieżyzne. 
W ostatnich latach znacznie zmalało znaczenie uprawy roli, ze względu na nieopłacalność nie po-
wstają nowe gospodarstwa. Produkcja roślinna nastawiona jest na indywidualne potrzeby. Przewa-
żają uprawy ziemniaków i zboża. 
Niewielki odsetek mieszkańców miejscowości Węgliska wskazuje na główne źródło utrzymania 
dochody z rolnictwa. 
Podział gospodarstw w miejscowości przedstawia się następująco: 
- gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha- 152 szt. 
-gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha-126 szt. 
 
Tabela 5: Struktura gruntów miejscowości Węgliska. 
 
Rodzaj gruntu Powierzchnia (ha) Udział procentowy (%) 
Grunty orne 239,5187 64,83 
Lasy 68,2269 18,47 
Pozostałe 61,7075 16,70 
Razem 369,4531 100 
Źródło; Dane na dzień 13 września 2013r. 
 
Mieszkańcy głównie utrzymują się z pracy w zakładach w okolicznych miejscowościach oraz w 
samej Rakszawie, gdzie działa kontynuujący tradycje browarnicze Van Pur Sp. z o.o. Wśród in-
nych, licznych przedsiębiorstw (głównie firmy budowlane, handlowo- usługowe i transportowe). 

Analiza zasobów miejscowości Węgliska 
 
Miejscowość ma dogodne położenie geograficzne, warunki przyrodnicze, wysokie walory krajobra-
zowe, 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 Węgliskach podlega ciągłej rozbudowie, a pozyskiwanie 
środków finansowych z funduszy unijnych z pewnością wpłynie na tempo rozwoju miejscowości. 
Niewątpliwie najmocniejszymi atutami miejscowości Węgliska jest jej położenie tak względem 
szlaków komunikacyjnych, jak również względem przyszłej aglomeracji rzeszowskiej i rozwijają-
cego się lotniska międzynarodowego w Jasionce.  
Konieczne jest wyznaczenie nowych szlaków turystycznych, oznakowanie punktów widokowych 
oraz tworzenie pól biwakowych i tras rowerowych. Na terenie Rakszawy znajduje się kilka zabyt-
ków. Zasadnym byłoby podjęcie działań w celu przygotowania programu ich rewitalizacji 
i promocji.  
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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 Węgliska przedstawia się następująco: 
 
 
 
Tabela 6: Analiza zasobów miejscowości Węgliska 
 
 

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 Węgliska 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 blisko dużych ośrodków 

miejskich-Rzeszowa i Łańcuta 
 Słabo rozwinięta baza turystyczno - wypoczynkowa 

 Dostępność lotniska w Jasionce  Brak zakładów pracy 

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  
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DZIEDZINA SPOŁECZNA: 

Mocne strony Słabe strony 
 Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe   Niskie dochody własne  na 1 mieszkańca 

 
 Bliskość dużych ośrodków kultury – Rzeszowa i Łańcuta  Słaby poziom dostępu do specjalistycznych usług  me-

dycznych 
  Brak infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

 Brak ośrodka przeznaczonego do działań  społeczno-
kulturowych 

Szanse Zagrożenia 
 

 Udostępnianie specjalistycznej opieki zdrowotnej 
 Migracje młodych ludzi 

 Wzrost dochodów własnych poprzez rozwój działalności go-
spodarczej 

 Rosnące zagrożenie patologią społeczną 

 Wzrost działalności społeczno-kulturalnej  Postępujące ubożenie społeczeństwa 
 Zachowanie i rozpowszechnianie lokalnych tradycji i zwy-

czajów 
 Wzrost kosztów edukacji 

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

 
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 

 Budowa 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 
 

 
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 

  Brak sieci kanalizacyjnej 
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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 Węgliska 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 Węgliska 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 Węglisk są jej zasoby ludzkie. Aktywnie działające jednost-
ki oraz organizacje społeczne realizujące swoje zadania i zainteresowania zarówno 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 rozwo-
ju społeczno– kulturalnego miejscowości.  
Niestety tego samego nie można powiedzieć o bazie turystycznej, rekreacyjnej, wypoczynkowej. 
Wymaga ona koordynacji i podjęcia zaplanowanych systemowych działań zmierzających do popu-
laryzacji 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. 
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. 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WEGLISKA NA LATA 2013-2020
 

                                                                  
                                           
                                                                  Gmina Rakszawa                                                      Strona 18 z 25 

 

Cele i kierunki działania  
 

Węgliska będą sołectwem wyróżniającym się dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, 
stwarzającym odpowiednie możliwości dla rozwoju społeczno – gospodarczego, zwłaszcza poprzez 
zapewnienie należytego wsparcia dla inwestycji, rozwoju agroturystyki i ochronę środowiska natu-
ralnego. 
 

OBSZAR: INFRASTRUKTURA 
 

 inwestycje drogowe: remont drogi od Romana Ciska do Kątów Rakszawskich; utwardzenie i 
położenie dywanika asfaltowego od posesji Małgorzaty Czerwonka w kierunku Zalesia, dokoń-
czenie chodnika w stronę wsi Zalesie, montaż progu zwalniającego przed szkołą, wykonanie 
planu oświetlenia drogi od drogi powiatowej w stronę Kątów Rakszawskich, odnowienie przy-
stanku autobusowego, asfaltowanie placu między remizą a sklepem,  

 inwestycje dotyczące obiektów sportowo-rekreacyjnych: budowa ogólnodostępnego boiska 
sportowego, budowa sali gimnastycznej przy szkole, remont istniejącego boiska sportowego 
przy szkole, budowa placów zabaw i miejsc rekreacji, budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego 
od strony kościoła na pastwisku; 

 inwestycje w ramach infrastruktury technicznej: budowa sieci kanalizacyjnej 
 

OBSZAR: SPOŁECZNOSĆ 
 
 inwestycje w zakresie społeczno-kulturowym: remonty przydrożnych kapliczek i krzyży, re-

mont budynku remizy, remont kościoła filialnego, remont budynku dawnej szkoły, remont i za-
kup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturowe, budowa sceny małej ar-
chitektury do imprez plenerowych, reaktywacja, rejestracja i dofinansowanie Koła Gospodyń 
Wiejskich  

 inwestycje w zakresie turystyki i rekreacji: uregulowanie biegu rzeki Młynówka; 
 inwestycje w zakresie rozszerzenia dostępu do informacji: zapewnienie dostępu do Internetu 

wszystkim mieszkańcom wsi; 
 
Wybrany wariant rozwoju miejscowości 

 
Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez właściwe utrzymanie 
istniejącej i rozwój niezbędnej infrastruktury technicznej, społecznej, ochrony zdrowia oraz zaso-
bów mieszkaniowych oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dorobku życia, poczucia stabili-
zacji, 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-
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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 
 

Węgliska  będą  miejscowością wyróżniającą się dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, 
oraz turystyką wiejską (poprzez tworzenie gospodarstw agroturystycznych), a także aktywnie chro-
nionym środowiskiem naturalnym i rozwojem życia kulturalno-sportowego. 
 

Priorytety rozwoju miejscowości 
 

 remont, rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną 
 budowa sieci kanalizacyjnej 
 budowa nowych i remont istniejących dróg i chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego 
 remont remizy strażackiej 
 remont budynku szkoły 
 budowa nowych i remont istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych 
 budowa i remont infrastruktury turystycznej i sportowej 
 urządzanie i porządkowanie terenów zielonych 
 tworzenie i wyposażenie obiektów małej architektury, miejsc wypoczynku, placów zabaw 

 
   Opis zadań priorytetowych 

 
Istotnym celem dla rozwoju sołectwa jest poprawa stanu infrastruktury drogowej. Remonty               
i modernizacja istniejących dróg z pewnością przyczynią się do zwiększenia komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa dróg, chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego 
poprawi komfort oraz zapewni bezpieczeństwo codziennej komunikacji i przemieszczaniu się 
ludności. W projekcie uwzględnia się również budowę sieci kanalizacyjnej co wpłynie na poprawę 
ochrony środowiska na poziomie lokalnym. Niewątpliwy wpływ na poprawienie stopnia integracji 
społeczności lokalnej będzie miał remont i rozbudowa budynku pełniącego funkcję społeczno-
kulturalną zlokalizowanego na działce nr 850. Budowa szkolnej sali gimnastycznej, boisk 
sportowych i remont istniejących obiektów spowoduje wzrost zainteresowania aktywnym 
uprawianiem sportu wśród mieszkańców. Obiekty sportowe mogą także posłużyć za miejsca pod 
organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie wsi. 
 Ponadto projekt zakłada remont remizy strażackiej. Kolejnym punktem jest remont szkoły 
podstawowej, co ma się przyczynić do poprawy warunków nauczania oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły. 
Projekt obejmuje dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, co poprawi stopień 
integracji społeczności lokalnej. Korzystna dla rozwoju turystyki będzie planowana renowacja 
ścieżki  „Szlaku Żelaznego”.   
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ  
W LATACH 2013-2020 
 
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 budynku pełniącego funkcje 
społeczno-kulturalne 
(nr ewid. dz. 850) 

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

Mieszkańcy miej-
scowości, turyści, 
użytkownicy. 

2013-2020 

 
 

200 000,00 
 
 

2. 
Zakup wyposażenia dla budynku peł-
niącego funkcje społeczno-kulturalne  
(nr ewid. dz. 850) 

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

Mieszkańcy miej-
scowości, użyt-
kownicy. 

2013-2020 

 
 

100 000,00 
 
 

ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury. 
Lp. 

Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  
realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita 

(w zł) 
 

1. 
 
Budowa ogólnodostępnych placów  
placów zabaw i miejsc rekreacji 
 

Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego Mieszkańcy 2013-2020 200 000,00 

2. Remont kapliczek i krzyży 
Zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości, podtrzymywanie 
lokalnej tradycji 
i krzewienie kultury. 

Mieszkańcy, turyści 2013-2020 10 000,00 

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

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

2013-2020 200 000,00 
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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  

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

Mieszkańcy gminy 
i okolic, turyści. 2013-2020 

 
1 000 000 

 
 
 

2. Budowa ogólnodostępnej sali gimna-
stycznej przy szkole  

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

Mieszkańcy Gminy 
i okolic. 2013-2020 

 
 
 

4 000 000 
 
 
 
 

3. 
Budowa boisk sportowych wielofunk-
cyjnych 

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 
 

2013-2020 

 
 
 

600 000 
 
 
 
 

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

Poprawa integracji mieszkańców 
podtrzymywanie lokalnej tradycji  
i krzewienia kultury. 

Mieszkańcy gminy  
i uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych 

2013-2020 

 
50 000 
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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.  Remont drogi od Romana Ciska do Ką-
tów Rakszawskich 

Poprawa bezpieczeństwa  
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Mieszkańcy gminy 2013-2020 100 000 

2.  
Utwardzenie i położenie dywanika as-
faltowego od posesji Małgorzaty Czer-
wonka w kierunku Zalesia 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. 
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Mieszkańcy gminy 2013-2020 200 000 

3.  Budowa chodnika w stronę wsi Zalesie 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego.  
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Mieszkańcy gminy 2013-2020 600 000 

4.  Montaż progu zwalniającego przed 
szkołą 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych,  
a szczególnie młodzieży szkolnej.  

użytkownicy dróg 
publicznych. 2013-2020 5 000 

5.  
Wykonanie oświetlenia drogi od drogi 
powiatowej w stronę Kątów Rakszaw-
skich 

Poprawa bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. 
Poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

użytkownicy dróg 
publicznych 2013-2020 250 000 

6.  
Asfaltowanie placu między remizą  
a sklepem 
 

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

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych. 

2013-2020 
100 000 

 
 

7. Modernizacja przystanku autobusowe-
go 

Poprawa bezpieczeństwa pasażerów 
oczekujących na autobusy.  
Kształtowanie estetyki miejscowości. 

Pasażerowie auto-
busów  2013-2020 

 
10 000 

 
 

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 2013-2020 100 000 
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ZAKRES OPERACJI: Budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej. 

Lp. 
Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram  

realizacji 

Szacowana kwota 
całkowita  

(w zł) 
  

1. 
 

Budowa ścieżek dydaktycznych 
 

Promocja zdrowego stylu życia Turyści 2013-2020 
 

500 000 
 

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. Uregulowanie biegu rzeki Młynówka  

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

Mieszkańcy gminy 2013-2020 

 
 

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 dawnej szkoły Podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienia kultury  

Mieszkańcy gminy, 
turyści 

 
2013-2020 

 
 

300 000 

2. Remont kapliczek i krzyży Podtrzymywanie lokalnej tradycji 
 i krzewienia kultury 

Mieszkańcy gminy, 
turyści 

       
        2013-2020 

 
50 000 

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) 
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1. Urządzenie galerii wystawowej  
w budynku remizy 

Poprawa integracji mieszkańców 
Podtrzymywanie lokalnej tradycji 
i krzewienia kultury. 

Mieszkańcy gminy 
 i uczestnicy wyda-
rzeń kulturalnych 

2013-2020 
 

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) 
  

 - - - 
 
- 

 
- 
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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. 
 

Miejscowość Węgliska cechuje się korzystnym położeniem geograficznym. Leży na wyso-
czyźnie zwanej Płaskowyżem Kolbuszowskim co skutkuje wieloma walorami przyrodniczymi i 
krajobrazowymi nieskażonymi działalnością człowieka. Ponadto niedaleka odległość od miasta wo-
jewódzkiego oraz granicy państwowej stwarzają pozytywny impuls do dalszego rozwoju. 
Olbrzymim atutem i szansą rozwojową miejscowości Węgliska są jej zasoby ludzkie. Baza tury-
styczna, rekreacyjna i wypoczynkowa wymaga koordynacji i podjęcia zaplanowanych systemo-
wych działań zmierzających do popularyzacji zasobów miejscowości. Ciągle zmieniający się stan-
dard życia mieszkańców, zmierzający w kierunku jak największej poprawy warunków bytowych 
ludności wymaga dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej i jej modernizacji. W szczególności 
dotyczyć to powinno rozbudowy ciągów komunikacyjnych i poprawiającej bezpieczeństwo infra-
struktury towarzyszącej, w postaci m.in. chodników i oświetlenia ulicznego. Miejsca o szczegól-
nym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców rozłożone są wzdłuż drogi powiatowej.  
Obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, są miejsca w których 
znajdują się kościół oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoła podstawowa, świetlica 
wiejska i remiza, boisko sportowe, sklep. Są to miejsca spotkań edukacyjnych, zebrań wiejskich, 
czy imprez sportowych i kulturalnych. 
Jednym z miejsc o szczególnym znaczeniu jest świetlica wiejska, która powinna zostać wyremon-
towana. Dlatego modernizacja i remont świetlicy jest zadaniem priorytetowym. Stanowić bę-
dzie centrum kulturalne miejscowości i wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości. Zapoczątkuje 
realizacje wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi oraz przy-
czyni się do zwiększenia stopnia integracji społeczności lokalnej. Rozwój kulturalny może stać się 
katalizatorem przemian społecznych. Realizacja niniejszego projektu będzie jednym z działań ma-
jących na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności.  
Szczególnym miejscem dla zaspokojenia duchowych potrzeb mieszkańców wsi jest Kościół filial-
ny. Na atrakcyjność miejscowości, liczbę organizowanych wydarzeń o charakterze integracyjnym, 
kulturalnym i rozrywkowym oraz na bezpieczeństwo mieszkających tu ludzi duży wpływ ma od-
powiednia infrastruktura. Dostateczna ilość parkingów, bezpieczne chodniki czy wystarczająco 
oświetlone ulice w porze nocnej. W miejscowości Węgliska, istnieje wiele obszarów o dużym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Realizacja zaplanowanych zadań na obsza-
rach o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ma na celu rozwijać 
miejscowość w następujących kierunkach: 
1. Poprawienie estetyki i podniesienie atrakcyjności miejscowości 
2. Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno - sportowej 
3. Aktywizowanie i integrowanie mieszkańców 
4. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
5. Promowanie walorów miejscowości 
6. Ochrona środowiska 


