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1. WSTĘP 
  
Dokument, jakim jest plan odnowy miejscowości, jest wynikiem starań na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich z jednoczesnym pozyskiwaniem na ten cel środków finansowych z zasobów 
Unii Europejskiej. Koncepcja stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrze narodziła się, gdy 
rozpoczęto wdrażanie działań mających na celu  odnowę wsi oraz zachowanie i ochronę 
dziedzictwa kulturowego przez Samorząd Województwa, współfinansowanych przez Unię 
Europejską. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
 Do stworzenia niniejszego planu zastosowano metodę uspołecznioną. W opracowaniu udział 
wzięli: Rada Sołecka i zebrania wiejskie. Gotowy dokument uzyskał pozytywną opinię 
mieszkańców Wydrza. Dane statystyczne wykorzystane w pracach nad planem pochodzą z zasobów 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
 
 

3. UCZESTNICY 
 
 Powstanie dokumentu zawdzięcza się mieszkańcom Wydrza pod przewodnictwem sołtysa  
i Rady Sołeckiej. 
 
 

4. RAPORT O STANIE 
 
Położenie  
  
 Wydrze leży w Kotlinie Sandomierskiej, na obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego.  
W lasach, na północ od wsi znajduje się zespół pałacyku myśliwskiego Potockich – Julin oraz 
rezerwat przyrody.  
 Miejscowość położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim,  
w gminie Rakszawa. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa 
rzeszowskiego. 
 Wydrze liczy około 550 mieszkańców 
 
Ludność  
 

 Miejscowość Wydrze liczy 550 mieszkańców, dzięki czemu wieś plasuje się na trzecim 
miejscu pod względem liczby ludności w gminie Rakszawa. Mieszkańcy swe bytowanie opierają na 
lokalnym przemyśle, migracjach sezonowych za pracą i, w niewielkim stopniu, na dochodach  

z rolnictwa.   
 
Obsługa ludności 
 
 We wsi Wydrze znajduje się przystanek PKS. 
 Opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom w 90% Ośrodek Zdrowia w sąsiedniej Brzózie 
Stadnickiej.  

Utrzymanie porządku publicznego jest zadaniem Rakszawskiej Jednostki Policji, jako że  
Wydrze wchodzi w skład rewiru nr 3 tejże jednostki.  



 
Szkolnictwo 
   
 Na terenie miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, gdzie do klasy pierwszej 
uczęszcza 11 uczniów.  
 Przy szkole mieści się również oddział przedszkola. 
 

Liczba dzieci w przedszkolu 
Ogółem 14 

Sześciolatki 5 
Pięciolatki 9 

Dane na dzień 12. 03. 2008r. 
 
Kultura 
 
 Wydrze nie posiada własnego ośrodka kultury. Miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwijać 
swoje zainteresowania i różnorakiego rodzaju umiejętności jest Gminny Ośrodek Kultury  
i Czytelnictwa w Rakszawie, który obejmuje swoją działalnością teren całej gminy, a więc także 
Wydrza. Swoistego rodzaju ośrodkiem kulturalnym wsi jest szkoła. Może ona stanowić dobre 
zaplecze dla rozwoju kultury, w świetle braku własnego ośrodka kultury. 
 
 Zespół Tańca Ludowego 
 

 W szkole podstawowej w Wydrzu mają miejsce spotkania Zespołu Tańca Ludowego, które 
odbywają się pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych. Instruktorem grupy jest obecnie pani Dominika Sroczyk. 
 
Turystyka i rekreacja 
 

Wydrze jest najbardziej malowniczą częścią gminy Rakszawa. Piękne lasy bogate  
w zwierzęta i bujną roślinność sprzyjają obcowaniu z przyrodą. Na terenie Wydrza znajdują się 
rezerwat przyrody i stadnina koni. Przez teren wsi przebiega również ścieżka dydaktyczna „Żelazny 
Szlak”, która stanowi idealne miejsce dla pieszych i rowerowych wycieczek. Taka wycieczka 
sprzyja zapoznaniu się z historią wsi, etapami jej rozwoju i charakterystycznymi dla niej 
tradycjami.  

 
 Rezerwat przyrody "Wydrze" 

 
Rezerwat ustanowiony w 1991 roku znajduje się na północny zachód od wsi. Stanowi część 

kompleksu leśnego Uroczysko Wydrze i leży w jego centralnej części. Należy do Brzóźniańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar rezerwatu obejmuje 14,64 ha. 

Z gleb dominują na tym terenie gleby piaszczyste, słabo gliniaste, piaszczyste naglinowe  
i naiłowe. Na nich rosną lasy przede wszystkim liściaste, grądowe i mieszane, a także stanowiska 
lasów bukowo – jodłowych.  

Na obszarze rezerwatu występują licznie dość rzadkie obecnie gatunki roślin i zwierząt. 
Wśród znaczniejszych gatunków można tu spotkać starodrzew bukowy o charakterze buczyny 
karpackiej, a także duże skupiska modrzewia polskiego. Niektóre z drzew liczą nawet 120 – 130 lat 
i osiągają 35 – 40 metrów wysokości. Obok nich występują tu jeszcze pokrzyk wilcza jagoda, 
listera jajowata, wawrzynka wilcze łyko, lilia złoto głów, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny, 
goździk kosmaty i wiele innych. Ze zwierząt chronionych spotkać można natomiast nietoperze, 
bobry, łasice czy gronostaje. 

 



 
 
 Ośrodek Jazdy Konnej 

 
Ośrodek Jazdy Konnej znajduje się w pobliżu pałacyku modrzewiowego Potockich. 

Ośrodek, odpowiednio przystosowany mógłby służyć zajęciom hipoterapii.  
 
Tradycje i zabytki kultury 
 

Wydrze jest najbardziej malowniczym terenem w gminie i posiada największe dziedzictwo 
kulturowe. Szczególny klimat tworzy położony na północy wsi w Julinie zespół pałacyku 
myśliwskiego po Ordynacji Potockich. Znajduje się tu także stara leśniczówka i zespół folwarczny 
z początków ubiegłego stulecia. 

 
 Osada Julin 

 
Osada znajduje się północno – wschodniej części wsi. Jej powstanie zwiane jest  

z zabieganiami Alfreda Potockiego, który poprzez utworzenie ordynacji chciał zapobiec 
rozdrabnianiu posiadłości rodzinnych. Tak powstała w 1830 roku ordynacja obejmowała klucz 
łańcucki i lubomierski. 

Po uwłaszczeniu, by podnieść opłacalność gospodarstw zorganizowane zostały trzy folwarki 
– w tym Julin, nazwany tak od imienia córki założyciela. 
 
 Pałacyk myśliwski 

 
Powstanie kompleksu pałacowego datowane jest na 1872, kiedy właścicielem został Alfred 

Józef – minister rolnictwa i premier rządu austriackiego. Majątek rodziny traktował głównie jako 
zaplecze żywnościowe na stoły domów w Wiedniu i Lwowie. Kompleks pałacowy powstał jako 
miejsce rozrywki, w którym przyjmowano znamienitych gości (cesarza Franciszka Józefa  
I arcyksięcia Rudolfa) i urządzano polowania. Brał w nich udział arcyksiążę Franciszek Ferdynand. 
 Pałacyk zbudowany w stylu szwajcarskim składa się z piętrowego korpusu głównego  
i trzech członów parterowych, pawilon i budynek przy bramie. Całość otoczona jest parkiem.  
Do pałacyku prowadziła aleja modrzewiowa z około 170 modrzewiami polskimi i europejskimi.  
 Kolejny właściciel Roman Potocki wraz z żoną Elżbietą z Radziwiłłów przyczynił się do 
rozwoju życia towarzyskiego w pałacyku. Z podróży po Europie przywozili wiele nowoczesnych 
rozwiązań, które zostały wprowadzone do zamku podczas jego rozbudowy, kiedy to wybudowano 
stajnie cugowe. Za czasów tej pary zamek odwiedzała arystokracja niemiecka, austriacka, 
angielska, a także arcyksiążę Franciszek Ferdynand. 
 Dla gości zjeżdżających do Julina na coroczne dwutygodniowe sierpniowe pobyty 
urządzano polowania par force. Myśliwi ubrani w czerwone fraki z angielskimi psami myśliwskimi 
oddawali się polowaniom w bogatych w zwierzynę lasach Julina. 
 I woja światowa przyniosła dewastację pałacyku. Pałacyk pozbawiony został nawet trofeów 
myśliwskich. Rekonstrukcję i modernizację budynków przeprowadzono dopiero po pięciu latach od 
zakończenia wojny.  

Już w 1923 roku Julin gościł znów znamienite osobistości. Zmieniono również charakter 
wypoczynku. Konie myśliwskie zastąpiono polo – kucami, co spowodowało początek oddawania 
się w Julinie sportom konnym jak konne polo. Stadnina w Albigowej słynęła z koni pełnej krwi 
angielskiej. Niestety w 1932 roku w związku z kryzysem na świecie zlikwidowano hodowlę polo – 
kucy. Miłość do koni pozwoliła jednak Alfredowi Potockiemu na bogate życie po tym jak stryj 
ostatniego ordynata zapisał mu w spadku swoje dobra. W Julinie nadal wydawano wystawne bale  
i przyjmowano zagranicznych gości, parę królewską Rumunii, księstwo Kentu, księżną Windsoru,  



a tuż przed wybuchem drugiej wojny nawet Joachima von Ribbentropa. Julin odwiedzali też 
dostojnicy i arystokracja państwowa w tym sam prezydent Mościcki i minister Beck, a także 
potentaci finansowi – milionerzy Vanderbildtowie i miliarder Aga Khan. 
 W okresie PRL-u Julin stał się na wiele lat ośrodkiem kolonijno – wypoczynkowym.  
Dla wczasowiczów wybudowano place zabaw, boiska sportowe, korty tenisowe oraz basen.  
Od 1977 roku organizowano plenery malarskie zaś w 1979 roku kompleks pałacowy został 
wciągnięty do rejestru zabytków nieruchomych województwa rzeszowskiego.  
 
 Zespół folwarczny 

 
Zespół powstał na początku XX wieku. W skład wchodzi drewniana kapliczka datowana  

na około XIX wiek oraz budynki: stróżówka, stodoła i stajnie. Stróżówka została wybudowana  
w 1920. Z tego samego roku pochodzi murowano – drewniana stodoła. Stajnie natomiast powstały 
nieco wcześniej, bo w 1912 roku. 

 
 Zespół leśniczówki 

 
Kompleks został postawiony w 1907 roku. W skład wchodzi murowana leśniczówka  

i suszarnia oraz drewniane budynki – stodoła, budynek i gajówka z początku XX wieku (obecnie 
dom). 

 
 Gajówka „Marysin” 
 

Gajówka „Marysin” została wybudowana w 1920 roku. Budynek wykonany jest z drewna. 
Podlega Nadleśnictwu Leżajsk. 

 
 Głaz narzutowy  
 

Kamień postawiony w 1941 przez A. Potockiego w obrębie rezerwatu modrzewia polskiego. 
 

 Kapliczki 
 

1. Krzyż murowany. Datowany na 1932 rok. Postawiony przy drodze do Julina. 
2. Kaplica z 1950 roku. Murowana. Wyremontowana w 1998 roku. 
3. Kapliczka szafkowa z początku XX wieku, drewniana. Znajduje się w rezerwacie 

modrzewia polskiego. 
 
Rolnictwo 
 
 Na zdecydowanej większości obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego występują gleby 
bielicowe. Wskutek nieustannego wypłukiwania składników odżywczych są one mocno 
zakwaszone i co za tym idzie- mało urodzajne. 
 
Przemysł 
 

Mieszkańcy przede wszystkim utrzymują się z pracy w okolicznych zakładach pracy 
(Rakszawa, Łańcut, Rzeszów), a tylko nieliczni zajmują się prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej. 
 Na obszarze sołectwa działają głównie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością 
usługową związaną z leśnictwem. 



 
Infrastruktura techniczna 
 
a) Drogi 
 
 Drogi: 
 Wydrze – Kąty Wydrzańskie – 2 km długości, asfaltowa 
 Wydrze – Julin – Brzóza Stadnicka – 3,1 km długości, asfaltowa 
 Wydrze – Brzóza Stadnicka – 0,3 km długości, asfaltowa 
 
b) Gazyfikacja 
 

Miejscowość jest w pełni wyposażona w gazociągi. 
 
c) Wodociągi i kanalizacja 
 

Miejscowość jest w pełni wyposażona w wodociągi. Brak natomiast kanalizacji. 
 
d) Energetyka i telefonizacja 
 
 Sołectwo jest całkowicie zelektryfikowane. Posiada także sieć telefoniczną. 
 
 

5. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU 
 
Plan będzie realizowany na obszarze sołectwa Wydrze. Planowany czas realizacji – do 2015r. 
 
 

6. ANALIZA SWOT 
 
Przedstawiona analiza mocnych i słabych stron wsi Wydrze oraz szans i zagrożeń 

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

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

 
 

DZIEDZINA GOSPODARCZA: 
Mocne strony Słabe strony 

Dogodne położenie geograficzne Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
Lokalna działalność usługowa związana z 

leśnictwem 
Nieznacznie rozwinięta baza turystyczna 

 Szczątkowe zainteresowanie środkami 
unijnymi 

 
Szanse Zagrożenia 

Promocja i rozwój turystyki i agroturystyki Niezadowalający stan infrastruktury drogowej 
Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych Brak gruntów dla potencjalnych inwestycji 

Aktywizacja mieszkańców w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej  

Znaczne migracje ludności , szczególnie wśród 
młodych 



 
DZIEDZINA SPOŁECZNA: 

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

Dostępność szkolnictwa 
ponadpodstawowego poprzez sąsiedztwo z 
takimi ośrodkami jak Rakszawa, Łańcut, 

Rzeszów 

Mało atrakcyjna oferta spędzania czasu 
wolnego 

Dostęp do dóbr kulturalnych Łańcuta, 
Rzeszowa i dogodne połączenia 
komunikacyjne z tymi miastami 

Problem bezrobocia 

 
Szanse Zagrożenia 

Podtrzymywanie i rozpowszechnianie 
lokalnych tradycji i zwyczajów 

Znaczne migracje ludności, szczególnie w 
wieku produkcyjnym 

Aktywizacja mieszkańców w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej 

Zmniejszanie się środków na doinwestowanie 
oświaty, sportu, kultury  

Działania na rzecz dokształcania 
mieszkańców wsi 

Niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie 
się społeczeństwa) 

Starania o środki  z funduszy Unii 
Europejskiej 

Wzrost kosztów utrzymania i kształcenia z 
jednoczesną stagnacją po stronie dochodów 

mieszkańców 
Budowa nowoczesnych obiektów 

sportowych 
Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi 

 
DZIEDZINA EKOLOGICZNA: 

Mocne strony Słabe strony 
Korzystne warunki przyrodnicze 

 
Liczne dzikie wysypiska śmieci 

Duży potencjał kulturowo - turystyczny Brak selektywnej gospodarki odpadami 
Zadowalający stan infrastruktury turystycznej Słaba edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Wytyczone ścieżki spacerowe Brak przyłączy kanalizacyjnych 
 

Szanse Zagrożenia 
Rozwój zaplecza rekreacjino- turystycznego, 

zwłaszcza agroturystyki 
Znikome środki finansowe możliwe do 
przeznaczenia na ochronę środowiska. 

Renowacja i wytyczenie nowych tras i 
szlaków turystycznych. 

Minimalne wykorzystanie ekologicznych 
źródeł energii  

Rozbudowa systemu indywidualnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Niezadowalający poziom świadomości 
ekologicznej wśród mieszkańców. 

Pozyskanie środków finansowych na ochronę 
środowiska 

 

Propagowanie wiedzy z zakresu ekologii  
. 
 

 
DZIEDZINA TECHNICZNA: 

Mocne strony Słabe strony 

Pełna elektryfikacja wsi. Zły stan techniczny dróg. 
 

Podłączenie miejscowości do gminnej sieci 
Słaby dostęp do informacji o miejscowości i 

jej oferty 



wodociągowej 

Stała rozbudowa infrastruktury technicznej Brak kompleksowej sieci kanalizacyjnej 

Inwestycje dot. przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Tereny gotowe pod inwestycje gospodarcze 
nie występują 

Rozwój i poprawa stanu infrastruktury 
drogowej 

Niewystarczająca ilość chodników  
w miejscowości 

Pełne wyposażenie w gazociągi Brak  bazy turystyczno – wypoczynkowej i 
noclegowo- gastronomicznej  

 Brak dostępu do internetu 

 
Szanse Zagrożenia 

Wyznaczenie i plan przystosowania  znacznych 
terenów pod inwestycje. 

Nieustannie rosnące koszty inwestycji z 
zakresu infrastruktury 

Starania o dofinansowanie ze środków UE Ogólny brak środków finansowych w skali 
gminy 

Znaczna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez budowę chodników  i rozbudowę 

oświetlenia. 

Niewielkie zainteresowanie inwestorów  
z zewnątrz 

Usprawnienie komunikacji samochodowej 
poprzez gruntowną modernizację dróg  

Wzrost kosztów materiałów budowlanych 

Pełny i niezakłócony dostęp do Internetu  
 
 

7. MISJA 
 

Wydrze będzie sołectwem, które na tle gminy odznaczy się dobrymi warunkami do 
zamieszkania i odpoczynku oraz turystyką wiejską (poprzez rozwój działalności agroturystycznej). 

  
 
8. DIAGNOZA STANU 

 
  Ze względu na liczne walory przyrodnicze i historyczno – kulturowe, Wydrze jest 
korzystnie ulokowane geograficzne. Warunki przyrodnicze w połączeniu z dbałością o pielęgnację  
i zachowanie lokalnych tradycji i zwyczajów, można wykorzystać jako atut w tworzeniu zaplecza 
turystycznego 
 Ciągłej rozbudowie podlega wydrzańska infrastruktura techniczna i drogowa. Niewątpliwy 
wpływ na tempo realizacji tych inwestycji miałoby pozyskiwanie środków finansowych z funduszy 
unijnych. 

 
 

9. PRIORYTETY 
 

 remont budynku szkoły; 
 kompleksowe remonty dróg: powiatowej i wiejskich wraz z oświetleniem; 
 wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb 

rozwoju turystyki i rekreacji; 
 zapewnienie powszechnego dostępu do internetu; 

 
 



10. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA 
 
Obszar: infrastruktura 
- inwestycje z zakresu obiektów sportowych: budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej; 
- inwestycje drogowe: remonty dróg:  

- wiejskich poprzez: utwardzenie na odcinkach: od Romana Sierżęgi przez Kormanice do 
drogi powiatowej Wydrze – Brzóza – Marian Kot wraz z oświetleniem, od Józefa Buszta w stronę 
szkoły wraz z oświetleniem, od Krzysztofa Kuca do Jana Szeligi wraz z oświetleniem, od drogi 
powiatowej -Jana Kuduka do drogi powiatowej- Wiktora Wawrzaszka, od kościoła do Kazimierza 
Tkacza, od kościoła na Podbór; położenie dywanika asfaltowego na odcinkach: od drogi 
powiatowej od Jerzego Maczka na Podbór, od kościoła do Brzózy Stadnickiej, od drogi powiatowej 
- Jan Kuduk do drogi powiatowej - Wiktor Wawrzaszek; wywyższenie odcinka od kościoła do 
Kazimierza Tkacza;  

- wykonanie oświetlenia przydrożnego na odcinkach: od Kazimierza Tkacza do Jana Szeligi, 
od Jerzego Maczki na Podboru; utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej - 
Stanisław Żaba do drogi gminnej - Marek Mazur oraz jej wyasfaltowanie wraz  
z odcinkiem drogi gminnej od Marka Mazura do skrzyżowania na Kątach;montaż oświetlenia przy 
drodze gminnej na odcinku od Wydrza do Józefa Witka; 

- kompleksowy remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania w Wydrzu do 
skrzyżowania  w Brzózie Stadnickiej; budowa chodników od szkoły do drogi powiatowej i od 
kościoła do drogi powiatowej; budowa parkingu przy kościele; 
- inwestycje związane z poprawą komunikacji i przesyłania danych: budowa wieży przekaźnikowej 
telefonii komórkowej, zapewnienie dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom wsi; 
 
obszar: społeczność 
- inwestycja dotycząca utrzymania zaplecza oświatowo – kulturalnego: gruntowny remont  
i modernizacja budynku szkoły podstawowej 
- inwestycje z zakresu propagowania i ochrony dóbr kultury: budowa ośrodka kultury, remonty 
kapliczek i krzyży przydrożnych; 
- inwestycje związane z kultywowaniem lokalnych tradycji: dofinansowanie Koła Gospodyń 
Wiejskich; 
 
 

11. GOSPODARKA 
 
Infrastruktura, dogodne położenie w niedużej odległości od Portu lotniczego Rzeszów - Jasionka, 
drogi krajowej E40, planowanej autostrady stwarzają dogodne warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości. 
 

12. INFRASTRUKTURA 
 
obszar: infrastruktura, kierunek: działania w kierunku rozbudowy infrastruktury sportowo - 
rekreacyjnej, inwestycja: budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
 
obszar: infrastruktura, kierunek: działania mające na celu usprawnienie i znaczną poprawę 
warunków komunikacji samochodowej, inwestycje: remonty dróg powiatowych, gminnych              
i wiejskich, budowa parkingu przy kościele 
 
obszar: infrastruktura, kierunek: działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w komunikacji 
pieszej, inwestycje: budowa chodników od szkoły do drogi powiatowej i od kościoła do drogi 
powiatowej, instalacja oświetlenia przy drogach 
 



obszar: infrastruktura, kierunek: działania nakierowane na poprawę warunków sanitarno – 
przyrodniczych, inwestycja: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

13. SPOŁECZNOŚĆ 
 
obszar: społeczność, kierunek: działania mające na celu usprawnienie komunikacji bezprzewodowej 
i elektronicznej oraz zdobywanie i przesył danych, inwestycje: budowa wieży przekaźnikowej 
telefonii komórkowej, zapewnienie dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom wsi 
 
obszar: społeczność, kierunek: działania mające na celu poprawę dostępu do edukacji oraz jej 
warunków na poziomie podstawowym, inwestycje: remont szkoły (wymiana dachu, okien, 
parkietu), zakup wyposażenia pracowni komputerowej, zakup wyposażenia kuchni (wypażarka, 
zmywarka), 
 
obszar: społeczność, kierunek: działania nakierowane na propagowanie kultury i tradycji lokalnych, 
inwestycje: budowa ośrodka kultury, dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich, remonty kapliczek 
i krzyży przydrożnych 

 
 

14. WYBRANY WARIANT ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 
 

Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez właściwe 
utrzymanie istniejącej i rozwój niezbędnej infrastruktury technicznej, społecznej, ochrony zdrowia 
oraz zasobów mieszkaniowych oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dorobku życia, 
poczucia stabilizacji, perspektyw na przyszłość oraz rozwoju następnych pokoleń. 
 

15. KOMENTARZ DO WYBRANEGO WARIANTU 
 
 Wybrany wariant rozwoju miejscowości spełnia warunek zgodności z zapisami zawartymi 
w dokumentach dotyczących rozwoju gminy „Strategią Rozwoju Gminy Rakszawa”. Taki wybór 
wariantu 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 
realizacja 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. 
  

16. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 
 

Nazwa zadania Środki własne Dofinansowanie Lata realizacji 
remont szkoły, zakup wyposażenia 

pracowni komputerowej, zakup 
wyposażenia kuchni 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie, wykopanie rowów, 
przepustów, położenie dywanika 

asfaltowego na drodze powiatowej 
od skrzyżowania w Wydrzu do 

skrzyżowania w Brzózie Stadnickiej 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie, wywyższenie drogi 25% 75% Do 2010r. 



wiejskiej na odcinku  od kościoła do 
Kazimierza Tkacza, wykonanie 

oświetlenia na odcinku od 
Kazimierza Tkacza do Jana Szeligi, 

utwardzenie i wykonanie oświetlenia 
na drodze wiejskiej od Romana 

Sierżęgi przez Kormanice do drogi 
powiatowej Wydrze – Brzóza – 

Marian Kot 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie drogi wiejskiej od 
Józefa Buszta w stronę szkoły           
i wykonanie oświetlenia tego 

odcinka 

25% 75% Do 2010r. 

położenie dywanika asfaltowego na 
drodze wiejskiej od drogi 

powiatowej od Jerzego Maczka na 
Podbór 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie drogi wiejskiej od 
kościoła na Podbór ,oraz wykonanie 

oświetlenia od Jerzego Maczki na 
Podboru, 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie drogi wiejskiej od 
kościoła do Brzózy Stadnickiej, 

25% 75% Do 2010r. 

utwardzenie i oświetlenie drogi 
wiejskiej od Krzysztofa Kuca do 

Jana Szeligi 

25% 75% Do 2015r. 

Utwardzenie, położenie dywanika 
asfaltowego wraz z oświetleniem na 

drodze wiejskiej od drogi 
powiatowej - Jan Kuduek do drogi 
powiatowej - Wiktor Wawrzasze 

25% 75% Do 2015r. 

utwardzenie, położenie dywanika 
asfaltowego na drodze gminnej, od 
Stanisława Żaby do drogi gminnej - 

Marka Mazura 

25% 75% Do 2015r. 

położenie dywanika asfaltowego, na 
drodze gminnej od Marka Mazura do 

skrzyżowania na Kątach 

25% 75% Do 2015r. 

oświetlenie przy drodze gminnej od 
Wydrza do Pana Józefa Witek 

25% 75% Do 2015r. 

dofinansowanie indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

25% 75% Do 2015r. 

dofinansowanie Koła Gospodyń 
Wiejskich 

25% 75% Do 2015r. 

budowa kaplicy cmentarnej na 
cmentarzu parafialnym 

25% 75% Do 2015r. 

budowa sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej 

25% 75% Do 2015r. 

budowa ośrodka kultury 25 75% Do 2015r. 
budowa parkingu przy kościele 25% 75% Do 2015r. 

remonty kapliczek i krzyży 25% 75% Do 2015r. 



przydrożnych 
remont przystanków autobusowych 

– 3 sztuki 
25% 75% Do 2015r. 

budowa wieży przekaźnikowej 
telefonii komórkowej 

25% 75% Do 2015r. 

budowa chodników: 
- od szkoły do drogi powiatowej 

- od kościoła do drogi powiatowej 

25% 75% Do 2015r. 

zapewnienie dostępu do internetu 
wszystkim mieszkańcom wsi 

25% 75% Do 2015r. 

 



 
 

17. OPIS ZADANIA PRIORYTETOWEGO 
 
 Projekt zakłada gruntowny remont budynku szkoły podstawowej obejmujący wymianę 
dachu, okien i parkietu, co wpłynie znacząco na poprawę warunków, w jakich będzie kształcona 
młodzież szkolna. Wyposażenie pracowni komputerowej umożliwi wzrost poziomu kształcenia 
dzieci. Zakup sprzętu kuchennego zapewni możliwość stałego dożywiania dzieci i kadry 
nauczycielskiej. Planowane liczne remonty dróg wraz z instalacją oświetlenia na tych odcinkach, 
wpłyną znacznie na poprawę komfortu przemieszczania się i bezpieczeństwa komunikacyjnego na 
terenie miejscowości. 
 
Rozwój infrastruktury na terenie wsi: 
 

 gruntowne remonty dróg wiejskich - gminnych i powiatowej, co w znacznym stopniu 
wpłynie na usprawnienie komunikacji samochodowej 

 instalacja oświetlenia przy drogach - co będzie istotnym czynnikiem poprawy 
bezpieczeństwa komunikacyjnego w porze nocnej 

 
Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego: 
 

 gruntowny remont szkoły i jej doposażenie - co przyczyni się do poprawy warunków w 
jakich będzie się kształcić młodzież szkolna 

 dofinansowanie indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków - co wpłynie na 
komfort życia codziennego i na stan środowiska naturalnego 

 budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym - co zapewni większy komfort przy 
pochówkach 

 budowa parkingu przy kościele - wpłynie na poprawę dostępności do tejże instytucji 
 remont trzech przystanków autobusowych - przez co poprawą się warunki korzystania z 

publicznego transportu samochodowego 
 budowa wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej - znacząco podniesie dostępność i 

jakość usług teleinformatycznych  
 zapewnienie dostępu do internetu wszystkim mieszkańcom wsi - poprawi to dostęp 

mieszkańców do informacji i zapewni szersze możliwości komunikacji 
 budowa chodników na odcinkach od szkoły do drogi powiatowej i od kościoła do drogi 

powiatowej - co wpłynie zasadniczo na poprawę bezpieczeństwa komunikacji pieszej 
mieszkańców, szczególnie młodzieży szkolnej 

 
Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb 
rozwoju turystyki i rekreacji: 
 

 budowa wiejskiego ośrodka kultury - przyczyni się do integracji mieszkańców, 
podtrzymywania lokalnej tradycji i krzewienia kultury 

 dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich – pozwoli na rozszerzenie zakresu 
działalności Koła w aspekcie podtrzymywania i promowania tradycji lokalnych 

 renowacja kapliczek i krzyży przydrożnych – przyczyni się do umocnienia kultu religijnego 
oraz zaowocuje poprawą estetyki miejscowości 

 
Rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym  
 i regionalnym: 
 



 budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
 
 
 

18. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU 
 

Jednostką odpowiedzialną za realizację całego planu rozwoju miejscowości jest grupa, w 
skład, której weszli członkowie Rady Sołeckiej z sołtysem na czele oraz radni Rady Gminy 
pochodzący z miejscowości. Prace koordynacyjne nad planem z ramienia Urzędu Gminy przejął 
Pan Kazimierz Tuptoński – inspektor Urzędu ds. zamówień publicznych i koordynacji inwestycji. 
Monitorowanie planu prowadzić będzie grupa wskazana powyżej oraz właściwa Komisja Rady 
Gminy Rakszawa. 
 
 

19. PUBLIC RELATIONS PLANU 
 
 Wszelkie działania określone w Planie Odnowy Miejscowości podlegają ogłoszeniu w 
lokalnej prasie, na stronie internetowej wsi, w formie plakatów na słupach ogłoszeniowych  oraz w 
sposób bezpośredni podczas spotkań wiejskich. 


