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I Część: RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE GMINY RAKSZAWA 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Położenie 

 

 
 Gmina Rakszawa położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie 
łańcuckim, przy drodze krajowej Łańcut – Leżajsk, w odległości 30 km na północny 
wschód od Rzeszowa, 10 km na północ od Łańcuta i 18 km na południowy – wschód od 
Leżajska. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa rzeszowskiego. 
Administracyjnie podzielona jest na miejscowości: Rakszawa, Węgliska i Wydrze. 
 Gmina zajmuje obszar 66,4 km2, na jej terenie mieszka 7303 mieszkańców. 
 

1.2. Uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze 
 
 Gmina leży w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w Kotlinie Sandomierskiej. 
Jest to obszar płaskich garbów, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego, 
oddzielonych od siebie płaskimi dolinami. Krajobraz charakteryzuje się monotonną płaską 
rzeźbą terenu i poprzedzielany jest dolinami i potokami. Najwyższe wzniesienie to: 
Królewska Góra – 261 m. n.p.m. w Medyni i Góra Zalas – 259,6 m. n.p.m. między 
Rakszawą a Zalesiem. Przez Rakszawę w stronę Brzózy Stadnickiej biegnie linia 
wododziału oddzielająca potoki zlewające się w Młynówkę płynącą na południe do 
Wisłoka od potoku Olechowiec i strumyków zlewających się  
w potok Krzywy płynący na północ do Trzebosi i Sanu. 
 Rakszawa znajduje się w obrębie najcieplejszego rejonu Polski. Średnia roczna 
temperatura wynosi 8°C i jest o pół stopnia wyższa niż w pozostałych częściach Kotliny 
Sandomierskiej. Tutejszy klimat charakteryzuje większa różnica pomiędzy temperaturami 
lata i zimy, aniżeli w innych rejonach kraju. Lato jest gorące, a zima mroźna. Roczna suma 
opadów wynosi 650-700 mm. 



 Obszar gminy jest bogaty w zasoby naturalne. Pozostałości Puszczy Sandomierskiej 
tworzące niepowtarzalny klimat, lasy zasobne w dziką zwierzynę, stawy i rzeki stwarzają 
idealne warunki dla rozwoju turystyki rekreacyjno- wypoczynkowej. 
 

1.3. Miejscowości wchodzące w skład gminy 
 
RAKSZAWA 
 
 Najstarsze istniejące źródła, które są pewne i dotyczą terenów gminy Rakszawa, 
odnoszą się do okresu mezolitu, czyli VIII - VII tys. p.n.e. Pierwsza udokumentowana 
wzmianka o Rakszawie pochodzi z 1585 r.  
 Rakszawa leży  w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim i jest stolicą 
gminy Rakszawa. Liczy 6303 mieszkańców.  
 Położona jest  w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w Kotlinie Sandomierskiej, 
po obu stronach potoku Młynówka. Przez Rakszawę, w stronę Brzózy Stadnickiej biegnie 
linia wododziału oddzielająca potoki zlewające się w Młynówkę płynącą na południe do 
Wisłoka od potoku Olechowiec i strumyków zlewających się w potok Krzywy płynący na 
północ do Trzebosi i Sanu. Jest to rejon cieplejszy i stosunkowo wilgotny w porównaniu z 
sąsiednimi częściami ww. krain geograficznych. Średnia roczna temperatura przewyższa 
o około 1/2°C pozostałe części Kotliny Sandomierskiej. Średnie roczne opady wynoszą zaś 
650-700 mm na metr kwadratowy. Z punktu widokowego z jednej strony rozciąga się 
widok na Bieleckówkę i Wydrze. Z drugiej zaś strony można oglądać panoramę Trzebosi, 
a przy dobrej widoczności nawet Sokołowa Małopolskiego. 
 Centrum kulturalno – rozrywkowe Rakszawy tworzy prężnie działający Gminny 
Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. 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 konkursach.  
 W miejscowości działa również Klub Sportowy „Włókniarz Rakszawa” i „Klub 
Sportowy Towarzystwo Kultury Fizycznej”.  
  Na terenie Rakszawy znajdują się pozostałości Puszczy Sandomierskiej, które 
tworzą niepowtarzalny leśny klimat. Biegnie tu zielony szlak turystyczny, który stwarza 
idealne warunki dla odpoczynku i możliwość bliskiego obcowania z naturą. Główną 
atrakcją turystyczną jest ścieżka dydaktyczna „Żelazny Szlak”. Rakszawa nie posiada zbyt 
wielu zabytków, może się jednak poszczycić zabytkowym układem przestrzennym wsi 
oraz bogatą tradycją sukienniczą.  
 Występujące na terenie miejscowości gleby bielicowe nie sprzyjają rozwojowi 
rolnictwa, dlatego też podstawę zatrudnienia mieszkańców stanowi przemysł. 
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 kontynuujący tradycje browarnicze Van Pur Browar Sp. z o.o. 
 



  
WĘGLISKA 
 

Pierwsze wzmianki o Węgliskach pochodzą z końca XIX wieku. Z tego okresu 
pochodzą informacje o nauczaniu prowadzonym w izbach wiejskich domów 

Węgliska leżą w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim, na terenie 
gminy Rakszawa. Jest to najmniej zaludniona wieś w gminie, licząca około 440 
mieszkańców. 

Miejscowość położona jest we Wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego,  
w kotlinie otoczonej od południa, północy i zachodu łagodnymi wzniesieniami, a otwartej 
od wschodu w kierunku Rakszawy. 

Walory przyrodnicze regionu sprzyjają wypoczynkowi na łonie natury. Przez teren 
wsi przebiega ścieżka dydaktyczna „Żelazny Szlak”, niewątpliwie główna jej atrakcja 
turystyczna.  

Na terenie miejscowości dominują słabe gleby bielicowe. Słabo rozwijające się 
rolnictwo powoduje iż większość mieszkańców utrzymuje się głównie z pracy w 
Rakszawie czy większych ośrodkach miejskich jak Łańcut czy nawet Rzeszów. Tylko 
niewielka część ludności próbuje rozwijać własną działalność gospodarczą. Wśród 
przedsiębiorstw ulokowanych na terenie wsi można wymienić np. remontowo-budowlaną 
„WE-BA”, „CAŁ-BUD”, „Metan” czy „MASTER BUD”. 

Węgliska mają dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Wieś jest 
całkowicie zelektryfikowana i posiada sieć wodociągową oraz gazociągową. W tym 
zakresie podstawowym brakiem jest jednak brak sieci kanalizacyjnej. 
 
WYDRZE  
 

Wydrze leży w Kotlinie Sandomierskiej, na obszarze Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego. Administracyjnie należy do gminy Rakszawa, w powiecie łańcuckim, 
położonym w województwie podkarpackim.  

Mieszkańcy Wydrza to niewielka, około 550 osobowa społeczność obejmująca 
wszystkie grupy wiekowe. Pod względem liczby ludności jest trzecią w gminie 
miejscowością.  

Pomimo braku budynku, w którym ludność Wydrza mogłaby się spotykać, we wsi 
swą działalność prowadzą Zespół Tańca Ludowego oraz Koło Gospodyń Wiejskich.  

Miejscowość jest najbardziej malowniczą częścią gminy Rakszawa. Do 
największych walorów przyrodniczych miejscowości należy, utworzony w 1991 r. 
rezerwat przyrody „Wydrze”, będący częścią Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, obejmującego 14,64 ha. Obok rezerwatu wyróżnić należy Park powstały 
jeszcze w XIX wieku z inicjatywy Potockich, obejmujący przepiękne tereny spacerowe 
Brzeźnika, doskonale współgrające z przebiegającą przez Wydrze ścieżką dydaktyczną 
„Żelazny Szlak”. Istotnym elementem krajobrazu miejscowości jest Ośrodek Jazdy Konnej.  

Nie można również pominąć tak istotnej wartości, jaką stanowi dziedzictwo 
kulturowe, a Wydrze ma się czym poszczycić. W tym miejscu wymienić należy osadę 
Julin, pałacyk myśliwski po Ordynacji Potockich, wybudowany w latach 70-tych XIX 
wieku, zespół folwarczny i zespół leśniczówki z początku XX wieku.  

Walory przyrodnicze w połączeniu z zabytkami kultury stanowią doskonałą bazę 
dla rozwoju turystyki na obszarze miejscowości, szczególnie nakierowanej na 
agroturystykę. Jest to szansa dla miejscowej ludności zajmującej się prowadzeniem 
niewielkich, rodzinnych gospodarstw rolnych, ponieważ z powodu mało urodzajnych 



gleb rolnictwo nie stanowi zasadniczego źródła utrzymania mieszkańców. Jednak 
konieczna jest rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej wsi 

Działalność przemysłowa w Wydrzu praktycznie nie występuje, toteż mieszkańcy 
szukają zatrudnienia w pobliskich ośrodkach miejskich jak Łańcut czy Rzeszów. 
 
 

2. Potencjał demograficzny 
 

2.1. Podstawowe dane demograficzne 
 
Gminę Rakszawa, leżącą w powiecie łańcuckim zamieszkują łącznie 7303 osoby.  

 Są one rozproszone na terenie trzech miejscowości składających się na gminę.  
 
Tabela 1. Rozmieszczenie ludności w miejscowościach. 
L.p. Miejscowość 

 
Liczba 

mieszkańców 
1 Rakszawa 6303 
2 Węgliska 450 
3 Wydrze 550 

Dane na grudzień 2007r. 
 

 
 Najliczniejsza miejscowość to Rakszawa, toteż tam skupiają się wszystkie 
ważniejsze instytucje gminy.  

Zjawisko starzenia się społeczeństwa, tak wyraźne w skali kraju, jest również 
dostrzegalne na terytorium gminy. Pomimo przewagi ludności w wieku produkcyjnym, 
ze względu na wiejski charakter gminy, zauważalny jest znaczny odsetek mieszkańców 
w wieku poprodukcyjnym.   
 Nie można jednak zapominać o dzieciach i młodzieży szkolnej. Na terenie każdej z 
miejscowości funkcjonuje szkoła podstawowa i oddziały przedszkola, wskazujące na 
stały, dodatni przyrost naturalny. 
 Wśród ludności gminy, nieznacznie zauważalna jest przewaga liczby kobiet nad 
populacją mężczyzn.  
 
  2.2. Bezrobocie 
 

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. 
 

3. Warunki socjalno – bytowe 
 

3.1. Edukacja 
 

 Do kompetencji gminy należą dozór i opieka nad szkolnictwem podstawowym. 
W gminie znajduje się 5 szkół podstawowych i gimnazjum. Trzy z nich ulokowane są w 
samej Rakszawie, jedna znajduje się w Węgliskach i jedna w Wydrzu. Przy szkołach 
podstawowych w Węgliskach i Wydrzu oraz przy szkołach podstawowych nr 2 i 3 



w Rakszawie funkcjonują ponadto oddziały przedszkolne.  
 
Tabela 2. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008  

SZKOŁA Uczniowie ogółem Chłopcy Dziewczynki 
Zespół Szkoły 
Podstawowej i 

Przedszkola nr 1 w 
Rakszawie 

212 102 110 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Rakszawie 

103 50 53 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Rakszawie 

107 64 43 

Szkoła Podstawowa 
w Węgliskach 

51 22 29 

Szkoła Podstawowa 
w Wydrzu 

56 29 27 

Publiczne 
Gimnazjum w 

Rakszawie 

339 170 169 

Dane na 03.03.2008r. 
 
Oprócz szkół podstawowych w Rakszawie mieści się również Zespół Szkół 

Tekstylno-Gospodarczych im B. Żardeckiego. Szkoła powstała na bazie Krajowej Szkoły 
Sukienniczej powołanej w 1893 i obejmuje szkołę średnią profilowaną.  
 

3.2. Ochrona zdrowia 
 
Opiekę medyczną mieszkańcom Rakszawy zapewniają Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Łańcucie (opieka specjalistyczna) oraz gabinety prywatne zlokalizowane w budynku 
ośrodka zdrowia. Ośrodek zapewnia obsługę nie tylko samej Rakszawy, ale całej gminy. 
Budynek niedawno został przejęty przez gminę i obecnie znajduje się w trakcie remontu. 

 W budynku ośrodka zdrowia funkcjonują ponadto dwa prywatne gabinety 
stomatologiczne, zakład rehabilitacji i apteka prywatna.  
 

3.3. 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 Środowiskowy Ośrodek Samopomocy zapewniający dzienny 
pobyt osobom niepełnosprawnym z terenu Rakszawy i okolic. 

 
3.4. Mieszkalnictwo 
 

 W gminie dominuje budownictwo jednorodzinne charakterystyczne dla obszarów 
wiejskich. Występuje także budownictwo wielorodzinne zarządzane przez wspólnoty 
mieszkaniowe. 

 
 
 



4. Kultura i turystyka 
 

4.1. Walory turystyczno – krajobrazowe 
 

Ze względu na naturalne walory przyrodnicze Rakszawa jest miejscem 
sprzyjającym rozwojowi turystyki. Niestety problemem jest stale praktycznie 
nierozwinięta baza noclegowo – turystyczna. Część obszaru gminy należy do 
Brzóźniańskiego i Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Przez teren Rakszawy przebiega ścieżka dydaktyczna „Żelazny Szlak”, która 
stanowi idealne miejsca do spacerów czy jazdy rowerem. Ścieżka ma długość 30 km i jest 
podzielona na 7 przystanków, które wyznaczają tablice informacyjne. Niektóre fragmenty 
biegną łącznie z zielonym szlakiem turystycznym. 

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody „Wydrze”, który stanowi 
centralną część kompleksu leśnego Uroczysko Wydrze. Na obszarze rezerwatu można 
spotkać licznie rzadkie obecnie gatunki roślin i zwierząt, w tym skupiska modrzewia 
polskiego. Obszar rezerwatu obejmuje 14,64 ha.  

Oprócz rezerwatu Wydrze obejmuje również swoim zasięgiem tereny Brzeźnika, 
które ze względu na swoje walory krajobrazowe stanowią ulubione miejsce 
spacerowiczów. Kompleks leśny powstał jeszcze w XIX wieku z inicjatywy Potockich. 
Wytyczono w nim malownicze alejki, postawiono drewniane altanki, a nad znajdującymi 
się tam stawami poprzerzucano białe japońskie mostki. Wszystko to stworzyło 
niepowtarzalny klimat Brzeźnika. W latach 50- tych nastąpił kres jego świetności i do tej 
pory nie udało się odzyskać dawnego uroku.  

Na terenie Wydrza znajduje się również ośrodek jazdy konnej, który służy zajęciom 
hipoterapii.  

Najważniejszym obiektem turystycznym gminy jest jednak kompleks pałacyku 
myśliwskiego po Ordynacji Potockich znajdujący się na terenie osady Julin, należącej do 
miejscowości Wydrze. Pałacyk został zbudowany w stylu szwajcarskim i składa się 
z piętrowego korpusu głównego i trzech członów parterowych, pawilonu i budynku przy 
bramie. Całość kompleksu otoczona jest parkiem, którego zwieńczeniem była prowadząca 
do pałacyku aleja modrzewiowa. Obecnie pojawiają się plany wykorzystania zespołu 
pałacyku dla celów turystycznych, poprzez stworzenie w nim centrum kongresowo – 
konferencyjnego. 
 

4.2. Walory historyczne 
 

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 krzemienne, wśród których przeważają zbiorniki do strzał 
oraz narzędzia do cięcia i skrawania.  

Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1695 roku. 
Nie zachował się niestety dokument lokacyjny wsi jednakże posiadane informacje 
wskazują, że powstała ona w XVI wieku.  

Początkowo podstawą utrzymania mieszańców była uprawa. Rzemieślnictwo 
z reguły uzupełniało gospodarkę rolną i było podporządkowane jej potrzebom. Nawet 
jednak już wtedy dość prężnie rozwijało się tkactwo i sukiennictwo. Poza tym dominujące 
na terenie ówczesnej Rakszawy słabe gleby spowodowały, że ludność zmuszona była 
wykorzystywać inne dostępne na tych terenach surowce oraz złoża mineralne. I tak 



w południowej części rozwinął się przemysł żelazny i węglarski. Duże znaczenie 
odgrywali młynarze oraz zaliczani do najbogatszych mieszkańców karczmarze. Jak podają 
źródła w 1713 roku działały tutaj 3 młyny.  

Z chwilą swojego powstania Rakszawa stała się częścią majątku łańcuckiego. 
Jej pierwszymi właścicielami byli Pileccy. W 1628 roku cały klucz łańcucki wraz 
z Rakszawą przejął Lubomirski. Najsilniej jednak odbiła się na gminie działalność 
Potockich, po których zachował się do dziś zespół pałacyku myśliwskiego wraz ze swoją 
bogatą historią. 

Na początku XX wieku rozwijał się tu ruch ludowy. W latach 30-tych odbyły się 
dwa wiece z udziałem Wincentego Witosa. Działały tu również prężnie organizacje 
młodzieżowe. W czasie drugiej wojny światowej to właśnie młodzież zajęła się 
konspiracyjną walką z okupantem. Zimą 1941 roku doszło do oficjalnego utworzenia 
konspiracyjnej Placówki nr 9 (Żołynia - Rakszawa). 

 
4.3. Zabytki kultury materialnej 

 
Najważniejszym zabytkiem kultury materialnej Rakszawy jest zespół pałacyku 

myśliwskiego po Ordynacji Potockich. Powstanie pałacyku datowane jest na 1872 rok 
kiedy to właścicielem dóbr został Alfred Potocki. Pałacyk stał się wówczas miejscem, 
w którym czas na polowaniach i zabawach spędzały znakomite postacie ówczesnej 
Europy – cesarz Franciszek Józef, arcyksiążę Rudolf czy arcyksiążę Franciszek Ferdynand. 
I wojna światowa przyniosła dewastację pałacyku. Szybko jednak została przywrócona 
mu dawna świetność. W czasach PRL- u stanowił ośrodek wczasowo – kolonijny. Obecnie 
rozważana jest możliwość stworzenia w pałacyku ośrodka kongresowo – 
konferencyjnego. 

Rakszawa to jednak nie tylko Julin. Warto również zwrócić uwagę na przeszło 
stuletni już kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół został 
postawiony w latach 1880 – 1882. Ważnym elementem tej budowli jest zabytkowa 
dzwonnica. Zawieszone w niej dzwony przetrwały obie wojny światowe. Tylko jeden 
z nich został skonfiskowany podczas II wojny. 

Zabytkowy jest również budynek fabryki włókienniczej z 1890 roku należący 
obecnie do Browaru Van Pur, a także karczma „Na Rąbanym Gościńcu” pochodząca z 2 
ćw. XIX wieku 

W Wydrzu znajdują się również zespół folwarczny i zespół leśniczówki 
z początków XX wieku oraz gajówka „Marysin” wybudowana w 1920 roku. 

W obrębie wsi Węgliska najstarszymi budynkami są drewniana gajówka „Podlas” 
z początku XX wieku oraz budynek Szkoły Podstawowej postawionej w 1910 roku. 

Na terenie gminy liczne są również stare kapliczki przydrożne. Najstarsza z nich, 
ulokowana naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie, datowana na ok. 1339 
rok – przedstawia figurę Matki Bożej. Pozostałe kapliczki pochodzą głównie z XIX 
i początków XX wieku. 

 
4.4. Działalność kulturalna i sportowa 

 
Działalność kulturalna całej gminy należy do sfery działań Gminnego Ośrodka 

Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie. Prężna działalność GOKiC-u pozawala 
mieszkańcom stale rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Ośrodek organizuje 
corocznie Ogólnopolskie Plenery Malarskie, Gminny Konkurs Recytatorski, wystawy, 



koncerty, programy estradowe.  
Duża aktywność mieszkańców pozwala na tworzenie i sprawne działanie licznych 

zespołów muzycznych, tanecznych i innych. Wśród licznych zespołów na największa 
uwagę zasługuje Orkiestra Dęta “Zgoda”, która funkcjonuje już od 1930 roku, a także 
Zespół Śpiewaczy “Brzeziny”. 

Ważnym elementem działalności kulturalnej są liczne zespoły taneczne zasilane 
głównie przez uczącą się młodzież. Można wśród nich wymienić: Formację Tańca 
Nowoczesnego "Toxic", formacje tańca współczesnego „Flesz” i „Mały Flesz”, zespoły 
„Promyczek” i „Mały Promyczek”, czy formację breakdance – „CORPS”. 

Obok Gminnego Ośrodka Kultury w gminie działa również Chrześcijański Dom 
Kultury orz Teatr Szkolny przy Zespole Szkół Włókienniczych, działający od 1947 roku. 
W szkole podstawowej w Wydrzu, pod patronatem GOKiC-u odbywają się spotkania 
Zespołu Tańca Ludowego. 

W Julinie w gminie Rakszawa znajduje się specjalizująca się w hipoterapii dzieci 
stadnina koni, basen kąpielowy, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych. Ośrodek 
stanowi również bazę noclegową dla odwiedzających gminę turystów. 
 W Rakszawie znajduje się również biblioteka publiczna posiadająca trzy oddziały. 
Księgozbiór biblioteki w 2006 roku obejmował 64,4 tys. książek. Statystycznie na jednego 
czytelnika przypadało niemalże 17 książek. 
 Na terenie gminy działa również Klub Sportowy Włókniarz Rakszawa. Działalność 
klubu prowadzona jest od 1947 roku, kiedy to powołano do życia Klub Sportowy 
Rakszawianka (obecna nazwa od 1948 roku).  
 
 

5. Gospodarka 
 
5.1. Rolnictwo 
 

 Zdiagnozowanie obecnej sytuacji rolnictwa gminy Rakszawa jest utrudnione przez 
brak dostępu do aktualnych danych statystycznych. 
 
Warunki glebowe 
 
 Znaczna część terenu gminy Rakszawa odznacza się złymi warunkami glebowymi 
dla rozwoju produkcji rolnej. Ma to związek z jej położeniem na obszarze Płaskowyżu 
Kolbuszowskiego, którego zdecydowaną większość powierzchni zajmują osady 
pochodzenia rzeczno - lodowcowego, które warunkowały powstanie gleb bielicowych. 
Na skutek nieustannego wypłukiwania składników odżywczych, gleby te są wybielone 
(wyługowane) i mocno zakwaszone, a przez to mało urodzajne i nieżyzne. 
 
Działalność rolnicza 
 
 Cechą charakterystyczną dla rolnictwa gminy jest duże rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych. Działalność rolnicza skupia się przede wszystkim na sektorze prywatnym. 
Produkcja rolna skierowana jest głównie na zaspokojenie własnych potrzeb 
konsumpcyjnych i paszowych. Niewielką nadwyżkę produkcyjną, a co za tym idzie samą 
działalność rolniczą, trudno więc traktować jako główne czy nawet ważne źródło 
dochodów mieszkańców gminy. 



 Przedstawiona niżej tabela ze względu na nieaktualność zawartych w niej danych 
nie zostanie omówiona. Ma ona jedynie na celu zobrazowanie w przybliżeniu sytuacji 
rolnictwa w gminie. 
 
Tabela 3. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych indywidualnych (stan na 2002r.) 
 
 

Gmina 

Liczba gospodarstw Powierzchnia w ha 

ogółem w tym 
powyżej 1 ha 

użytków 
rolnych 

ogółem w tym użytki rolne 

razem grunty 
orne 

sady łąki pastwiska 

Rakszawa 1408 1041 3655 2820 2071 5 632 111 
Dane z 2002r. 

 
 W ostatnich latach znacznie zmalało znaczenie uprawy roli, a ze względu na 
nieopłacalność nie powstają nowe gospodarstwa. Niewątpliwą szansą dla mieszkańców- 
rolników jest rozwój turystyki wiejskiej poprzez tworzenie gospodarstw 
agroturystycznych i ekoturystycznych. Obecna popularność tej formy wypoczynku przy 
dobrej promocji gminy zapewniłaby rolnikom przynajmniej dodatkowe źródło dochodów, 
a w dalszej perspektywie mogłaby nawet stanowić podstawę ich utrzymania. 
   
 

5.2. Przemysł 
 
 Największe znaczenie dla przemysłu gminy mają dwa duże zakłady przemysłowe 
znajdujące się na terenie miejscowości Rakszawa. Są to: prężnie się rozwijający browar 
VAN PUR oraz REMIX Sp. z o.o. Oba przedsiębiorstwa stworzyły kilkaset miejsc pracy 
dla mieszkańców Rakszawy oraz okolicznych wsi. 
 
Tabela 4. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON z 2006r. 

Gmina Ogółem Sektor Z ogółem 

publiczny prywatny spółki handlowe spółki 
cywilne 

spółdzielnie fundacje, 
stowarzysz

enia i 
organizacje 
społeczne  

osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 

gospodarczą 

razem w tym z 
udziałem 
kapitału 

zagranicznego 

Rakszawa 348 20 328 10 1 16 1 9 286 
Dane z 31.12.2006r. 

 
 Jak widać z powyższej tabeli zdecydowana większość (94%) zarejestrowanych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy do sektora prywatnego, 
głównie małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
 
 
 
 
 



Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych 
sekcji w 2006r. 

Gmina Ogółem W tym 

rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo 

przemysł budowni
ctwo 

handel 
i 

napraw
y 

hotele i 
restaur

acje 

transport, 
gospodarka 
magazyno

wa i 
łączność 

pośrednict
wo 

finansowe 

obsługa 
nierucho
mości i 

firm 
razem w tym 

przetwó
rstwo 

przemy
słowe 

Rakszawa 348 30 47 46 49 108 4 19 4 39 
Dane z 31.12.2006r. 

 
 Są to przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w sektorze: handlu i napraw 
(31%), budownictwa (14%), przetwórstwa przemysłowego (13%), obsługi nieruchomości 
i firm (11%), rolnictwa (8,6%) oraz transportu i łączności (5,4%).  
 
 
 
Tabela 6. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji w 2006. 

Gmina Ogółem W tym 

przetwórstwo 
przemysłowe 

budownictwo handel i 
naprawy 

hotele i 
restauracje 

transport, 
gospodarka 

magazynowa 
i łączność 

pośrednict
wo 

finansowe 

obsługa 
nieruchomo

ści i firm 

Rakszawa 286 42 46 98 4 18 4 35 
Dane z 31.12.2006r. 

 
 Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą największą rolę 
odgrywają osoby fizyczne. Zakładane przez nich przedsiębiorstwa to głównie firmy: 
remontowo- budowlane, handlowo- usługowe (w tym usługowe związane z leśnictwem) 
i transportowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Infrastruktura techniczna 

 
6.1. Drogi 

 
Tabela 7. Wykaz dróg gminnych na terenie gminy Rakszawa.  

Dane z 31.03.2008r. 
 

 Ponadto przez terytorium gminy przebiega droga wojewódzka 877 Naklik – 
Leżajsk – Łańcut – Szklary. Gwarantuje ona dogodne połączenie gminy z najbliższymi 
dużymi ośrodkami miejskimi tj. Łańcutem i Leżajskiem. A także drogi powiatowe: 

- Nr 1 368 R – Trzeboś – Rakszawa – Basakówka, 
- Nr 1 369 R – Trzeboś – Węgliska, 
- Nr 1 510 R – Rakszawa – Wydrze – Brzóza Stadnicka, 
- Nr 1 511 R – Rakszawa – Brzóza Stadnicka, 
- Nr 1 512 R – Medynia Głogowska – Rakszawa, 
- Nr 1 514 R – Potok – Smolarzyny. 

Lp. Długość drogi 
w km 

Nazwa drogi Asfalt Utwardzone 

1 2.05 Rakszawa-kąty/Kołchoz/ 2,050 - 

2 3,2 Rakszawa/Bieleckówka/ -Rakszawa 
Kąty 

- 3,2 

3 2,0 Wydrze – Kąty Wydrzańskie 2,0 - 

4 3,1 Wydrze – Julin – Brzóza Stadnicka 3,1 - 

5 2,2 Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty 1,0 1,2 

6 0,3 Wydrze – Brzóza Stadnicka 0,3 - 

7 1,0 Rakszawa Rąbane – Ujęcie wody 1,0 - 

8 0,5 Rakszawa – K.S.Włókniarz 0,5 - 

9 0,9 Rakszawa Urząd Gminy – Węgliska 0,9 - 

10 0,9 Rakszawa ZSTG – Rakszawa 
Wołochy 

0,9 - 

11 3,2 Rakszawa/Wołochy/- Rakszawa 
Kościelne 

3,2 - 

12 1,5 Rakszawa/Basakówka/ - Rakszawa 
Dymarka k/ITS 

1,270 0.230 

13 0,8 Rakszawa Internat – Rakszawa 
Kościelne 

0,8 - 

14 2,4 Rakszawa Basakówka – 
Dąbrówki/Pastwisko/ 

2,4 - 



 
 6.2. Gazociągi 
 

Na terenie gminy sieć gazową posiada Karpacki Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Jednakże rozmiary ww. sieci są niewystarczająco rozwinięte 
względem istniejącego nań zapotrzebowania.  
  

6.3. Wodociągi 
 
 Jest to jeden z lepiej rozwiniętych elementów infrastruktury gminy. Jednakże 
wymaga on dalszego rozwoju i  nakładów inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy na terenie 
gminy Rakszawa istnieje 1726 podłączy wodociągowych. Z tej liczby 1423 przypada tylko 
na samą stolicę gminy- Rakszawę. Pozostałe podłącza wodociągowe rozproszone są na 
obszarze miejscowości: Węgliska i Wydrze. 
 
 6.4. Kanalizacja 
 
 Na chwilę obecną sieć kanalizacyjna występuje tylko i wyłącznie we wsi Rakszawa. 
Przyłączonych do niej jest 810 gospodarstw. Względem pozostałych nieobjętych ową 
siecią, planowane jest dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
 6.5. Gospodarka odpadami 
 
 Gospodarka odpadami jest jednym z najsłabiej rozwiniętych elementów 
infrastruktury gminy. Mimo iż władze gminy i rady sołeckie zagadnieniom tym 
poświęcają wiele uwagi, to jednak zdecydowana większość gospodarstw domowych 
problem wywozu śmieci rozwiązuje we własnym zakresie. Efektem jest stosunkowo niska 
liczba umów między mieszkańcami gminy, a przedsiębiorstwem ENERGOKOM 
obejmujące swym zakresem wywóz śmieci, która kwantytatywnie wynosi 1320. 
 
 6.6. Energia elektryczna 
   

Elektryfikacja jest stosunkowo najmocniejszym punktem infrastruktury gminy. Jest 
ona właściwie cała zelektryfikowana. Dodatkowo, teoretycznie istnieje możliwość 
przyłączenia się do najmocniejszej (750kV) linii energetycznej na terytorium Polski 
łączącej nasz kraj z Ukrainą, tj. linii energetycznej Rzeszów – Chmielnicka. Względem 
owej linii istnieją jednak pewne, dalekosiężne plany z racji na ogólne założenie likwidacji 
problemu niewystarczającej mocy połączeń międzysystemowych jako zjawiska 
niebezpiecznego energetycznie dla całej Europy oraz dla docelowego, pełnego otwarcia 
rynku energii. Służyć temu będzie planowana do 2020 r. rozbudowa połączeń 
transgranicznych. Rozbudowa ta obejmuje także w swym zakresie modernizację ww. linii 
750 kV Rzeszów-Chmielnicka. 



 
 6.7. Telekomunikacja 
 

 Cały teren gminy znajduje się w zasięgu głównych operatorów GSM, choć 
w niektórych miejscach mogą zaistnieć problemy z zasięgiem wewnątrz budynków. 
Ponadto na terenie miejscowości Wydrze planowana jest budowa przekaźnika telefonii 
komórkowej. Co więcej istnieją poważne zamysły aby pokryć w pełni terytorium gminy 
zasięgiem do szerokopasmowego Internetu drogą radiową. 
 
 
II Część: PROGRAMUJĄCO- STRATEGICZNA 
 

1. Analiza SWOT 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 Korzystne położenie geograficzne 
 Dobry dojazd 
 Duże i znane zakłady przemysłowe 
 Poprawny stan infrastruktury komunalnej 

i społecznej  
 Sprawna działalność organizacji 

pozarządowych  
 Aktywność społeczna w obszarze kultury 
 Liczne imprezy kulturalne  
 Aktywność sportowa mieszkańców 
 Dobry stan środowiska naturalnego 
 Rozwijająca się infrastruktura turystyczna 
 Tradycje rzemiosła ludowego 
 Dobry stan infrastruktury technicznej 

 
 Niewystarczające środki budżetowe 
 Postępowanie naprawcze  
 Niezadowalająca jakość i stan dróg 
 Niedokończona kanalizacja 
 Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
 Brak agencji rozwoju lokalnego lub 

instytucji zajmującej się obsługą 
inwestorów 

 Niewystarczająca aktywność 
mieszkańców 

 Nieefektywne korzystanie z zasobów 
infrastruktury turystycznej 

 Słaba promocja gminy 
 Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego i polityki w tym zakresie 
 Niewielkie zainteresowanie środkami 

unijnymi 
 Niewystarczające wsparcie i niesprzyjający 

klimat dla inwestorów zewnętrznych 
sektora małej i średniej przedsiębiorczości 

 
SZANSE ZAGROŻENIA 

 
 Wzrost zainteresowania budownictwem 

indywidualnym  
 Wzrost zainteresowania wypoczynkiem 

na wsi, rozwój agroturystyki i turystyki 
tematycznych zainteresowań 

 Rosnące zapotrzebowanie na tradycyjne, 
lokalne oraz ekologiczne produkty 
żywnościowe 

 
 Marginalizacja całego obszaru w skali 

kraju i Unii Europejskiej 
 Brak jasnej i stabilnej regulacji prawnej w 

zakresie rozdziału zadań i środków 
 Obarczanie samorządów kolejnymi 

zadaniami  nieproporcjonalnie do 
wielkości posiadanych środków 
budżetowych 



SZANSE ZAGROŻENIA 

 Zwiększony dopływ środków z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej w okresie 
programowania 2007 – 2013 w tym RPO 
woj. podkarpackiego i PO Rozwój Polski 
Wschodniej 

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

 Zmniejszenie bezrobocia 
 

 Niewłaściwa alokacja środków unijnych w 
programach operacyjnych  

 
 Migracje młodych, wykształconych osób 

do dużych ośrodków miejskich 
 Starzenie się społeczeństwa 
 Wizja likwidacji części szkół na terenie 

gminy 

 
 

2. MISJA 
 
 Misją gminy Rakszawa będzie stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Odbywać się to będzie zwłaszcza poprzez wykorzystanie 
wewnętrznego potencjału, który znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców 
Rakszawy. 
 

Czym różnimy się od 
innych 

W czym chcemy być 
atrakcyjni 

Dla kogo chcemy być 
atrakcyjni 

Dobre warunki 
geograficzno – przyrodnicze 

Turystyka i agroturystyka Mieszkańcy gminy 

Dobre warunki dla rozwoju 
turystyki i agroturystyki  

Promocja produktu 
lokalnego 

Inwestorzy 

Bogate tradycje lokalne 
 

Przyjazne warunki dla 
inwestorów 

Turyści 

Aktywna działalność 
kulturalna 

Budownictwo 
indywidualne 

Unia Europejska 

Słabo rozwinięta baza 
hotelowa 

Korzystne warunki dla 
produkcji biomasy 

 

Słabo rozwinięty przemysł   
Stale rozwijająca się 

infrastruktura techniczna 
  

 
 Misja zakłada zapewnienie mieszkańcom możliwie najwyższego 
poziomu życia.  
 Równocześnie działania gminy nakierowane są na poprawę 
warunków zamieszkania i odpoczynku.  
 Stworzenie odpowiednich warunków dla inwestycji stanie się 
motorem dla dynamicznego rozwoju Rakszawy. 
 Wpływ na poprawę stanu gospodarki będzie miało wspomaganie 
małych i średnich przedsiębiorstw lokalnych.  
 Rozwój agroturystyki zapewni wzrost dochodów mieszkańców 
i jednocześnie przyczyni się do promocji gminy.  



 Aktywna ochrona środowiska naturalnego i racjonalne 
wykorzystanie jego walorów będzie stanowiło dopełnienie działań 
rakszawskiej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju gminy.  
 
 
 

3. OBSZARY STRATEGICZNE  
 

3.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 
CEL I: 
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
 

 tworzenie programu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 
 utworzenie agencji rozwoju lokalnego lub instytucji zajmującej się obsługą 

inwestorów 
 utworzenie zasobu gruntów z przeznaczeniem dla przyszłych inwestorów  
 tworzenie i promowanie ofert inwestycyjnych 
 podjęcie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców w sferze działalności 

gospodarczej 
 pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz 

 
  
 Ze względu na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy konieczne jest 
stworzenie programu obejmującego całość zagadnienia rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości. Nie można tego jednak osiągnąć bez powołania do życia specjalnej 
instytucji, która zajmowałaby się pozyskiwaniem i administrowaniem ofertami 
inwestycyjnymi, jak również promocją gminy na zewnątrz. Jednakże nawet najlepszy plan 
bez miejsca na jego wykonanie pozostanie tylko zbiorem założeń nie mogącym 
urzeczywistnić drzemiącego w nim potencjału. W tym celu potrzebne jest odpowiednie 
zagospodarowanie gruntów pod kątem ich przeznaczenia pod przyszłe inwestycje.  
 Przy pozyskiwaniu inwestorów z zewnątrz nie należy marginalizować miejscowej 
ludności. Dlatego też należy podjąć działania motywujące mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w rozwoju działalności gospodarczej gminy.  
 Z racji na niewielkie środki finansowe posiadane przez gminę pożądane byłoby 
pozyskanie ich ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej. 
Przyczyniłoby się to do wzrostu tempa rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rakszawy. 
 
 
  3.2. ROLNICTWO 
 
CEL I: 
Dostosowanie działalności rolniczej do wymogów współczesnego rynku 
 

 wprowadzenie nowoczesnych technologii i metod produkcji w małych 
gospodarstwach rolnych 

 propagowanie zalet specjalizacji produkcji rolnej 



 pomoc w organizacji szkoleń, kursów dotyczących prowadzenia gospodarstwa 
w warunkach rynkowych 

 wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii  
 
 

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych w Rakszawie oraz nastawienie produkcji 
na zaspokajanie własnych potrzeb sprawia, że rolnicy nadal wykorzystują tradycyjne 
metody upraw i hodowli. Wprowadzenie więc nowoczesnych technologii i metod 
produkcji w małych gospodarstwach rolnych oraz doszkalanie rolników w zakresie ich 
wykorzystywania wpłynęłoby na poprawę wydajności gospodarstw i zwiększenie 
znaczenia rolnictwa jako źródła utrzymania. 

Restrukturyzacja rodzinnych gospodarstw polegająca na wyspecjalizowaniu 
produkcji rolnej  niosłaby za sobą możliwość efektywniejszego wykorzystania słabych 
gruntów oraz stworzyłaby realną szansę konsolidacji producentów rolnych. Jedną 
z metod specjalizacji jest nakierowanie produkcji rolnej na wytwarzanie biomasy.  
 
 
CEL II: 
 Rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
 

 wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych 
 
 

Ze względu na niewielkie znaczenie produkcji rolnej na terenie Rakszawy szansą 
na wykorzystanie naturalnych warunków przyrodniczych gminy byłoby tworzenie 
gospodarstw agroturystycznych. Podstaw dla rozwoju tej działalności należy upatrywać 
w rosnącej popularności tej formy wypoczynku. Mieszkańcy pobliskich dużych ośrodków 
miejskich takich jak Rzeszów i Łańcut stanowią potencjalną klientelę owych gospodarstw, 
która mogłaby się przyczynić do dalszej promocji. Duże ułatwienie stanowią dogodne 
połączenia komunikacyjne z gminą.  
 
 
  3.3. TURYSTYKA KULTURA I SPORT 
 
CEL I: 
Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej 
 

 wspieranie tworzenia regionalnego ośrodka kongresowo-konferencyjnego w Julinie 
 promocja i rozwój gospodarstw agroturystycznych  
 współpraca z Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej 
 tworzenie i rozbudowa ścieżek zdrowia, ścieżek rowerowych 
 promocja idei wypoczynku na świeżym powietrzu  “Weekend za miastem” 
 przebudowa basenu otwartego 
 wspieranie rozwoju bazy noclegowo- turystycznej, utworzonej w oparciu o Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe 
 wspomaganie rozwoju małej gastronomii 
 pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz celem rozszerzenia oferty turystycznej 

 



Podstawą rozwoju turystyki gminy są korzystne warunki przyrodnicze oraz 
pielęgnowanie i kultywowanie lokalnych tradycji. Właściwe wykorzystanie tych atutów 
może przysporzyć wszystkim mieszkańcom gminy wiele wymiernych korzyści. Wymaga 
to jednak sporych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę już istniejącego jak 
i przyszłego zaplecza turystycznego. Gmina nie posiada wystarczających środków 
własnych, dlatego istnieje potrzeba pozyskiwania inwestorów z zewnątrz. Szansą byłoby 
również pozyskiwanie na ten cel środków finansowych z funduszy unijnych.  

Stworzenie regionalnego ośrodka kongresowo-konferencyjnego w Julinie 
umożliwiłoby pozytywne wyróżnienie się Rakszawy na tle innych gmin w powiecie. 
Ponadto umiejscowienie go w bogatej historycznie i przyrodniczo lokacji dałoby 
sposobność do wzbudzenia silnego zainteresowania miejscowością u odwiedzających owy 
ośrodek. 

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia wsi jako miejsca wypoczynku. 
Przekwalifikowanie rodzinnych gospodarstw rolnych na działalność agroturystyczną 
dawałoby miejscowej ludności źródło dodatkowych dochodów.  
 
CEL II: 
Kultywowanie i promocja kultury lokalnej 
 

 promocja i rozwój Produktu Turystycznego gminy w kraju i zagranicą  
 stworzenie oraz promocja zintegrowanego kalendarza imprez kulturalnych 

odbywających się na terenie gminy 
 rozpowszechnianie tradycji rzemiosła ludowego 

 
 Promocja produktu turystycznego gminy jest istotnym punktem działań 
marketingowych. Obejmowałyby one w szczególności: udział w imprezach targowych 
w kraju i za granicą, wydawnictwa, stronę internetową, współpracę z Powiatowym 
Centrum Informacji Turystycznej. 
 W ciągu roku kalendarzowego na terenie gminy odbywa się szereg cyklicznych 
imprez kulturalnych mających m. in. na celu rozpowszechnianie lokalnych tradycji 
rzemiosła ludowego. Wzmacniają one wewnętrzną integrację mieszkańców gminy, a ich 
szersze rozpropagowanie przyczyni się do promocji Rakszawy. 
 
  3.4. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 
 
CEL I:  
Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 

 Tworzenie, analiza i aktualizacja programu zwiększającego poziom bezpieczeństwa 
publicznego  

 Poprawa efektywności i koordynacji działań służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne  

 Tworzenie i realizacja programów profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa 
finansowanych ze środków zewnętrznych 

 
 
 Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców 
są porządek i bezpieczeństwo publiczne. Opracowanie odpowiedniego programu wpłynie 



na poprawę efektywności i koordynacji działań właściwych służb, a co za tym idzie na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
 
 
CEL II:  
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

 Modernizacja obiektów OSP 
 Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 

 
 
 Dla prawidłowego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędne jest 
zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego. Na terenie gminy Rakszawa 
inwestycje w tym zakresie koncentrują się na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych 
i dofinansowywaniu zakupu potrzebnego sprzętu.  
 
 
CEL III:  
Poprawa jakości i dostępności usług medycznych 

 Remont Ośrodka Zdrowia 
 Zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług medycznych 

 
 
 Właściwie przystosowany budynek jest jednym z elementów wpływających na 
jakość usług medycznych oferowanych lokalnej ludności. Dlatego też konieczne jest 
przeprowadzenie remontu ośrodka zdrowia znajdującego się na terenie Rakszawy. 
Zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług medycznych ułatwi mieszkańcom 
rozwiązywanie problemów zdrowotnych. 
 
 
CEL IV:   
Dostosowanie warunków i kierunków kształcenia do potrzeb rynku 

 Remonty budynków szkolnych 
 Budowa sal gimnastycznych przy szkołach 
 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 

 
 
 Dla zapewnienia odpowiednich warunków nauczania w rakszawskich szkołach 
niezbędne jest przeprowadzenie remontów budynków szkolnych. Ponadto właściwy 
rozwój psychofizyczny młodzieży wymaga udostępnienia jej dobrze wyposażonych 
obiektów sportowych. W tym celu przewidziana jest budowa sal gimnastycznych przy 
szkołach podstawowych. 
 Na jakość kształcenia w dużej mierze wpływa czynnik ludzki, który tworzy 
odpowiednio przeszkolona kadra pedagogiczna. Niezbędne jest więc wsparcie władz 
gminy przy tworzeniu warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli. 
 
 
 
 



  3.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

CEL I: 
 Modernizacja sieci dróg i ich otoczenia 
 

 remont i modernizacja istniejącej sieci dróg i chodników 
 podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę 

i modernizację dróg na terenie gminy 
 współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu z zarządcami 

innych dróg niż gminne przebiegających przez gminę 
 
 
 Szczególnie duże znaczenie z punktu widzenia wpływu na rozwój gospodarczy ma 
infrastruktura drogowa. Element ten na terenie gminy jest dostatecznie rozwinięty, 
jednakże z uwagi na wzrastające potrzeby transportu kołowego, przepustowość i jakość 
rakszawskich dróg winna być podniesiona. Obok utwardzania i asfaltowania istniejącej 
sieci dróg, wskazane są prace budowlane obejmujące rozbudowę oświetlenia i położenie 
chodników wzdłuż modernizowanych dróg. Łącznie zapewni to kompleksowe 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa przemieszczania się ludności.  
 Jako że inwestycje drogowe pociągają za sobą znaczne koszty, gmina nie będzie 
w stanie samodzielnie ich udźwignąć. Dlatego też istotna jest współpraca w tym zakresie 
z zarządcami innych dróg niż gminne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych z innych 
źródeł.  
 
 
CEL II:  
Poprawa stanu gospodarki odpadami 
 

 likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
 stworzenie programu ograniczenia ilości odpadów, ich selektywnej zbiórki oraz 

zagospodarowania 
 opracowanie programu edukacji ekologicznej społeczeństwa, w szczególności 

promocji segregacji odpadów w domach 
 
 

Jednym z głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego gminy są liczne dzikie 
wysypiska śmieci. Ich występowanie jest wynikiem nieefektywnej gospodarki odpadami. 
Kluczem do rozwiązania problemu może być wdrożenie odpowiedniego programu 
selektywnej zbiórki odpadów, którego integralną częścią powinna być edukacja 
ekologiczna społeczeństwa. Działania te zaowocują uzdrowieniem środowiska 
przyrodniczego Rakszawy. 
 
CEL III: 
 Rozwój gminnej infrastruktury technicznej 
 

 dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
 modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie 
 rozbudowa istniejącej sieci gazociągowej i elektrycznej 



 podjęcie działań w celu stworzenia sieci teleinformatycznej 
 
 
 Prawidłowo funkcjonująca infrastruktura techniczna zapewnia komfort życia 
mieszkańców i jest jednym z gwarantów stałego rozwoju miejscowości. Jednakże 
w przypadku Rakszawy aspekt ten nie odpowiada stanowi pożądanemu. Na pierwszy 
plan wysuwa się potrzeba budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej. Niewspółmierne 
koszty podłączenia niektórych gospodarstw powodują, że bardziej opłacalny jest zwrot 
w kierunku rozwiązania alternatywnego jakim jest dofinansowywanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Stan pozostałych elementów infrastruktury jest zadowalający, 
jednakże wymaga modernizacji i rozbudowy wynikającej z normalnych procesów 
rozwojowych miejscowości. 

Jednym z założeń inwestycyjnych gminy jest budowa przekaźnika telefonii 
komórkowej, która poprawiłaby jakość usług komunikacyjnych. W tym samym celu 
konieczna jest rozbudowa sieci teleinformatycznej. 
 
 
CEL IV: 
Przygotowanie warunków do rozwoju budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego 
 

 podjęcie działań w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych pozostających 
w posiadaniu gminy  

 uporządkowanie stosunków własnościowych gruntów oraz skomunalizowanie do 
tej pory nieskomunalizowanych gruntów i nieruchomości 

 ustalenie polityki gminy w sprawie nieruchomości i określenie kierunków polityki 
i zasad działania z punktu widzenia pobudzania i rozwoju przedsiębiorczości, 
spójne z planem zagospodarowania przestrzennego 

 opracowanie informacji o nieruchomościach i ich popularyzacja 
 wzrost zainteresowania budownictwem indywidualnym  

 
 
 Warunki przyrodniczo – geograficzne Rakszawy sprawiają, że gmina jako ciche 
i spokojne miejsce ma szansę stać się „sypialnią” dla mieszkańców okolicznych dużych 
ośrodków miejskich. Sprzyjałoby to rozwojowi budownictwa jednorodzinnego.  

Uzbrojenie terenów wpłynie na atrakcyjność Rakszawy z punktu widzenia 
potencjalnego inwestora. Polityka gminy w tym zakresie powinna przede wszystkim 
skupiać się na uregulowaniu stosunków własnościowych gruntów. Proces ten położy 
podwaliny pod dalsze prace – utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
bazy informacyjnej dotyczącej nieruchomości.  


