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1. WSTĘP 
 

 
   Konopiska naleŜą do jednej z większych wsi na terenie Gminy Konopiska, 
stanowią one centrum gminy. Wieś ma  charakter przemysłowo-handlowy . 

Mocne strony wsi  upatruje się min. w: 
- usytuowaniu w otulinie  Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”   
   oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowkiej, 
- powstanie na jej terenie 9-dołkowej Akademii Golfowej , która w przyszłości   
       ma stać się pełnowymiarowym 18-dołkowym Polem Mistrzowskim, 
- budowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego przy zalewie Pająk, 
- istnienie Centrum Handlowego, rozwój przedsiębiorczości – handel i usługi, 
- Konopiska są centrum kulturalnym gminy , działa tutaj min. Gminny Ośrodek    
   Kultury, 
-   podmiejskie połoŜenie. 

Słabą stroną Konopisk  jest min. wysokie bezrobocie. 
Wieś Konopiska upatruje duŜą szansę w rozwoju rekreacji, turystyki i sportu, 
mieszkalnictwa, handlu, agroturystyki oraz małej i średniej przedsiębiorczości,  
a tym samym w powstaniu nowych miejsc pracy. 
 
 
 

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 
 
 Miejscowość Konopiska jest jednym z 12 sołectw wchodzących w skład 
Gminy Konopiska i stanowi centrum gminy. Wieś połoŜona jest przy drodze 
wojewódzkiej Nr 904 i 907. Graniczy z  następującymi wsiami Gminy 
Konopiska: Kopalnia , Aleksandria Pierwsza, Wygoda, Łaziec, Jamki, 
Korzonek, Rększowice. Na jej terytorium krzyŜują się drogi : Częstochowa- 
Tarnowskie Góry,  Kamienica Polska- Blachownia /Lubliniec, 
  Konopiska zamieszkuje 2928 mieszkańców na około 1222,13 ha i jest to 
jedna z większych miejscowości w gminie. 
 
Wieś posiada następujące drogi: 
wojewódzkie nr 904= 3,800km  nr 907=3,500 km, 
powiatowe ul. Przemysłowa 3,100 km           
gminne: 13,900 km (ulice: Mała, Sadowa, Awicenny, Brzozowa, Gagarina, 
Gwiezdna, Heweliusza, Kopernika, Kosmiczna, Kosmonautów, KsięŜycowa, 
Leśna, Lipowa, Marsjańska, Jowisza, Ogrodowa, Polna, Rolnicza, RóŜana, 
Skośna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielcza, Stawowa, Świerkowa, 
Towarowa, Zielona, Źródlana). 
Wieś jest w większości uzbrojona w sieć wodociągową, gazową,                          
oraz telefoniczną,  posiada dostęp do Internetu . WyposaŜona jest w sieć 
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elektryczną oraz ekonomiczny system oświetlania ulic. Na jej terenie jest około 
13 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,5 km  kanalizacja deszczowej                          
(ul. Gagarina, Lipowa, Częstochowska). 
W miejscowości prowadzone jest selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach 
na plastik, szkło i makulaturę. 
Wieś posiada bezpośrednie połączenie z miastem Częstochowa (linia PKS 
102 104, 103, 101 i 106 ). 
Konopiska dzięki inwestycjom, poprawie infrastruktury , stały się atrakcją dla 
inwestorów i osób pragnących tutaj zamieszkać. Malownicze połoŜenie, rozległe 
torfowiska, zalew „Pająk” wiele terenów leśnych sprzyja rozwojowi aktywnego 
wypoczynku , rekreacji i turystyki. Atrakcją na skalę kraju jest 9-dołkowa 
Akademia Golfowa w Konopiskach, która w przyszłości ma stać się 
pełnowymiarowym 18-dołkowym Polem Mistrzowskim, zajmującym                         
60 hektarów powierzchni.  

  Łagodnie pofalowany teren porastają  liczne lasy i zagajniki obfitujące  
w dorodne grzyby i jagody. Charakterystycznym elementem krajobrazu 
Konopisk są unikatowe  torfowiska. Niewątpliwą atrakcją  jest  zalew Pająk.                  
W okresie letnim przyciąga on  nie tylko okolicznych mieszkańców,                       
ale i zorganizowane grupy młodzieŜy mogące skorzystać z bazy noclegowej  
ośrodka harcerskiego. Dodatkowym atutem Pająka są  licznie organizowane    
na wolnym powietrzu imprezy., a wśród nich Mistrzostwa Polski w Triatlonie .  
 
 
3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU śĄCYCH ODNOWIE 
MIEJSCOWO ŚCI 
 
W Konopiskach istnieje około 250 przedsiębiorstw prywatnych,  min.: 
- Centrum Handlowe – około100 pawilonów handlowych w branŜy odzieŜowej  
     tworzących centrum odzieŜowo- handlowe dla naszych mieszkańców oraz    
     przyjezdnych, 
-  kwiaciarnie, 
- stacja CPN i rozlewnia gazu 
- hurtownia chemiczna i materiałów budowlanych 
- kuźnia 
- producent grzałek 
- producent kompletów łazienkowych 
- producent lamp 
- producent bram 
- zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 
- prywatny gabinet stomatologiczny  
- apteki 
- usługi transportowe transport 
- zakłady murarskie, usługi budowlane, usługi renowacyjne 
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- zakłady świadczące usługi z zakresu instalacji elektrycznej, instalacji wodno- 
   kanalizacyjnej, CO i gazu 
- sklepy spoŜywcze i wielobranŜowe w tym nowo wybudowane Delikatesy 
Centrum oraz market z sieci 34, sklep ogrodowy , AGD 
- piekarnie, ciastkarnia, 
- liczne zakłady krawieckie i dziewiarskie, produkcja odzieŜy i toreb 
- blacharstwo samochodowe, elektromechanika, mechanika, 
- usługi projektowe 
- zakłady kamieniarskie 
- zakład blacharski 
- stolarstwo 
 

W Konopiskach, w sezonie letnim prowadzone są ogródki  nad zalewem 
"Pająk", oferujące sprzedaŜ napojów chłodzących i piwa oraz organizujące 
imprezy sportowe czy koncerty. 

 
Znajduje się takŜe Zespół Szkolny wraz z  Gimnazjum oraz  Publiczne 

Przedszkole.  
W Gimnazjum działają następujące organizacje szkolne: PCK, Liga Ochrony 

Przyrody, Liga Obrony Kraju, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, Samorząd 
Uczniowski, Szkolny Klub Europejski. W Szkole Podstawowej działa: 
Samorząd Uczniowski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Uczniowski Klub 
Sportowy „Pajączek” , LOP, PCK, Klub Europejski .  

Publiczne Przedszkole istniało juŜ w latach 30 –tych w prywatnych domach, 
w latach 50-tych zostało przeniesione do budynku po byłych magazynach. 

Obecnie w przedszkolu działają min. :Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
Koło LOP, kółka teatralne i plastyczne. (Odpłatnie prowadzone są zajęcia                     
z rytmiki, j. angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej). Przedszkole jest czynne 
najdłuŜej w całej gminie, prowadzone tutaj dodatkowe programy edukacji: 
europejskiej, teatralnej „Mała Scena” oraz zdrowotnej. 

Szkoła elementarna w Konopiskach zaczęła funkcjonować w 1804 roku,                
w budynku postawionym na placu przy plebani. W roku 1810 nauczycielem był 
organista Nowakowski, który uczył języka polskiego, łaciny i niemieckiego.               
W roku 1928 rozpoczęto budowę 7 –klasowej szkoły na placu wydzielonym 
przez Towarzystwo Hantke z ogrodu dworskiego. Nowy rok szkolny 1931/32 
rozpoczęto w nowej szkole. 

W wyniku reformy oświaty w 1999 roku zostało utworzone gimnazjum               
w Konopiskach. Ze względu na brak bazy oddziały gimnazjalne                                               
w latach 1999 – 2000 funkcjonowały w dotychczasowych szkołach 
podstawowych. Od 2001 roku zajęcia gimnazjalne odbywają się w nowo 
wybudowanym obiekcie w Konopiskach przy ul. Sportowej. 
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  Wieś bierze udział w konkursach organizowanych przez gminę i powiat          
na najładniejszą zagrodę wiejską oraz najładniejszy ogródek, na najlepsze 
gospodarstwo rolne w gminie. 
 
Na terenie wsi znajdują się i działają:  
-   Zespół Szkolny w skład , którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
-   Publiczne Przedszkole, 
-   Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 
-   Orkiestra Dęta 
-   Parafia Rzymsko-Katolicka  p.w. Św. Walentego, 
- Koło Gospodyń Wiejskich, 
- Biblioteka Gminna, 
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „LOT” Konopiska 
- Uczniowskie Kluby Sportowe 
- Rada Sołecka , 
- Koło RóŜańcowe, 
- Koło Pszczelarskie, 
- Hodowcy Gołębi Pocztowych, 
- Koło Wędkarskie, 
- Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury), 
- Koło Łowieckie, 
- Urząd Gminy (Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Rada Gminy, Wójt Gminy) 
- Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych od Alkoholu, 
- Urząd Pocztowy, 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konopiskach, 
- Apteki, 
- Placówka Komisariatu Policji w Blachowni, 
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 
- Ośrodek Harcerski przy zalewie „Pająk”, 
- Boisko sportowe, 
- Hala sportowa, 
- Bank Spółdzielczy, 
- Filia PKO BP. 
 
Uwarunkowania przyrodnicze: 
 

Miejscowość połoŜona jest w otulinie  Parku Krajobrazowego „Lasy nad 
Górną Liswartą”. Teren wsi odwadnia rzeka Konopka, przy której znajduje się 
zbiornik wodny „Pająk. W miejscowości Konopiska – „Pałysz” i „Piła”  istnieją 
zbiorniki wodne, które zasilają stawy hodowlane. Przez miejscowość Konopiska 
przebiegają liczne ścieŜki pieszo-rowerowe. 
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 Pomniki przyrody: 
 
♦ Aleja Lipowa w Konopiskach ul. Lipowa: 18 sztuk, 
♦ Grupa wielogatunkowa w Konopiskach ul. Skośna: modrzew europejski  
       2 szt., świerk pospolity 1 szt.,      
♦ Wiąz szypułkowy 1 szt., Konopiska przy boisku szkolnym 
♦ Dąb szypułkowy 1 szt., Konopiska ul. Opolska przy remizie OSP. 
 
Na terenie Konopisk znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków takie 
jak: 
 
♦ Cmentarz parafialny z ogrodzeniem, bramką i kaplicą cmentarną 
♦ Kościół pod wezwaniem św. Walentego 
♦ Plebania 
♦ Kapliczka przy ul. Częstochowskiej 
♦ Pozostałości parku dworskiego 
 
Działalność kulturalna i promocyjna wsi: 
♦ Gminny Ośrodek Kultury 
  ( min. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych wraz z konkursami                  
  i Przeglądami, organizowanie DoŜynek Gminnych współpraca z Orkiestrą   
   Dętą). 
♦ Zespół Szkolny  (organizowanie min.: imprez dla dzieci i młodzieŜy, zabaw 

karnawałowa, andrzejkowa, dyskotek,  Dzień Dziadka  i Babci, imprezy 
sportowe , imprezy europejskie, dzień dziecka, Walentynki, ślubowanie 
pierwszoklasistów, dzień Matki, Wigilia Klasowa, apele okolicznościowe, 
Jasełka, dzień Wiosny, ).Wydawane są gazetki szkolne.  

♦ Publiczne Przedszkole w Konopiskach( organizuje min. nadanie imienia 
grupy przedszkolnej, Mikołajki, Andrzejki, bal karnawałowy, Choinka 
Noworoczna, Wieczór Wigilijny, Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień 
Wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Gaik). 

♦ Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Koło Gospodyń Wiejskich w Konopiskach 
(festyny, występy, zawody straŜackie, zabaw).
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4. OCENA MOCNYCH I SŁABAYCH STRON MIEJSCOWO ŚCI 
SILNE STRONY 

 
♦ połoŜenie miejscowości w Parku Krajobrazowym 

„Lasy nad Górną Liswartą”  
♦ jedna z większych miejscowości 
♦ wysoki rozwój mieszkalnictwa indywidualnego 
♦ długie tradycje rolnicze 
♦ telefonia stacjonarna i komórkowa 
♦ sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazociągowa 
♦ sieć energetyczna 
♦ połoŜenie przy drodze wojewódzkiej nr 904 i 907 
♦ duŜa ilość prywatnych firm 
♦ szkoła, przedszkole, gimnazjum, biblioteka, 

remiza, kościół, cmentarz 
♦ zachowane wartości naturalnego środowiska 

przyrodniczego 
 

SŁABE STRONY 
 
♦ rosnące bezrobocie 
♦ brak estetycznego centrum wsi 
♦ zbyt mała liczba inwestorów 
 

SZANSE 
 
♦ moŜliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej 
♦ rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
♦ rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 
♦ rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno Sportowego 

oraz istnienie pola golfowego 
♦ wzrost pomocy Unii Europejskiej dla 

przedsiębiorców 
♦ rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego poprzez 

udostępnienie terenu pod zabudowę 
♦ budowa chodników i dróg  
♦ utworzenie centrum kulturalnego wsi słuŜącemu 

zaspokojenie potrzeb w dziedzinie wypoczynku, 
rekreacji i usług 

♦ organizowanie licznych, atrakcyjnych zawodów 
sportowych na świeŜym powietrzu 

♦ promocja wsi przez mieszkańców 
♦ zapewnienie mieszkańcom dostępu do internetu 
 

ZAGROśENIA 
 
♦ emigracja młodzieŜy do miast 
♦ zmniejszenie liczby dzieci w szkole  
♦  uboŜenie części społeczeństwa 

 
Miejscowość Konopiska zamieszkują głównie osoby pracujące 

zawodowo, prowadzące  własną działalność gospodarczą oraz rolnicy. MłodzieŜ 
ponadgimnazjalna dojeŜdŜa do szkół średnich i zawodowych do miasta 
Częstochowy. Przedsiębiorczość, a w przyszłości turystyka i rekreacja jest 
podstawą rozwoju  tej miejscowości. 

 Szansą mieszkańców moŜe okazać się rozpoczęcie działalności 
agroturystycznej oraz stworzenie na terenie wsi  ruchu turystycznego. Istnieją 
tutaj takŜe warunki umoŜliwiające produkcję tzw. zdrowej Ŝywności                      
(min. stosunkowo niskie nawoŜenie i niskie zuŜycie chemicznych środków 
ochrony roślin). 

Miejscowość Konopiska ma centrum wsi wzdłuŜ  ulic: Częstochowskiej , 
Sportowej i Opolskiej przy których znajduje się min: budynek Zespołu 
Szkolnego, Kościół, liczne sklepy, remiza Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
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5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁA Ń INWESTYCYJNYCH I 
PRZEDSIĘWZI ĘĆ AKTYWIZUJ ĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALN Ą 
W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT  
 
Do najwaŜniejszych zadań wsi Konopiska naleŜy: 
1. Budowa chodnika przy ul. Lipowej oraz od apteki w kierunku „Targowiska”, 
2. Rozbudowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego, 
3. Budowa chodników w miejscowości Konopiska, 
4. Modernizacja remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (wymiana okien, 
termomodernizacja budynku, wymiana pieca wraz z wymianą instalacji, remont 
łazienek, korytarza, sal), zagospodarowanie terenu wokół remizy ( parking, 
chodniki), 
5. Modernizacja świetlicy KGW ( wymiana okien i drzwi) wraz z    
wyposaŜeniem w sprzęt kuchenny, 
6. Rewitalizacja centrum Konopisk. 
7. Budowa parkingów przy Kościele Parafialnym wraz z zagospodarowaniem  
    terenu wokół mała infrastrukturą, 
8. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Sportowej (remont budynku  
    stanowiącego siedzibę GLKS „LOT- Konopiska”), 
9. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Konopiska, 
10. Budowa dróg : ul. Polna, Sadowa, 
11. Budowa kanalizacji sanitarnej i gazociągu na ul. Małej i Sadowej, 
12. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolnym zagospodarowanie  
    terenu wokół szkoły, budowa parkingu 
13. Wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki przy szkole, 
14. Budowa kortu do tenisa ziemnego oraz bieŜni przy szkole, 
15. Powiększenie cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebowego. 
16. Szkoła Podstawowa (wymiana elektryczności wraz z malowaniem sal i  
      kancelarii, remont dachu, wymiana grzejników wraz z instalacją, remont  
      posadzki na korytarzu górnym , docieplenie strychu), 
17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, 
18. Budowa kompleksu sportowego wraz z salą gimnastyczną, z łącznikiem,  
      przedszkolem przy Zespole Szkolnym, 
19. Uzbrojenie terenu na nowo powstałym osiedlu przy ul. Śląskiej, 
20. Modernizacja nawierzchni istniejących dróg, 
21. Budowa oświetlenia i kanalizacji sanitarnej od „końca” ul. Śląskiej w  
      kierunku wsi Korzonek, 
22. Utworzenie centrum targowego wraz z parkingiem przy ul. Lipowej, 
23. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu „Pająk” ul. Jowisza, 
24. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej. 
25. Modernizacja ścieŜek pieszo- rowerowych. 
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Rewitalizacja centrum Konopisk jest jedną z większych inwestycji 
zagospodarowujących przestrzeń wsi. Centrum Konopisk, na którym zostanie 
przeprowadzona rewitalizacja jest obszarem o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych. Inwestycja ma szczególne cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
bowiem znajduje się w Centrum Konopisk  nieopodal Urzędu Gminy, Ośrodka 
zdrowia, poczty, apteki, kościoła, a takŜe zakładów świadczących usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne oraz usługi handlowe.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                DZIAŁANIA 

 

OKRES 
REALIZACJI 

 

OCZEKIWANE 
REZULTATY 

SZACUNKOWY 
KOSZT 

REALIZACJI 
DZIAŁANIA [zł]  

BudŜet 
Gminy 

Fundusze 
strukturalne  

Inne 
źródła 

1. Budowa chodnika przy ul. 
Lipowej oraz od apteki w 
kierunku „Targowiska”, 
 

2010 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
 - poprawa komunikacji                     
w gminie 

200 000,00 
 

X  X 

2. Budowa Ośrodka Rekreacyjno-
Sportowego, 
 

2008-2015 

- poprawa estetyki  
miejscowości 
-udostępnienie dzieciom  
i młodzieŜy pełnej 
infrastruktury sportowej                            
i rekreacyjnej 

3.000 000,00 
 

X X X 

3. Budowa chodników w 
miejscowości Konopiska, 
 

2008-2009 

- poprawa komunikacji                      
w gminie 
-poprawa bezpieczeństwa  
  mieszkańców 
- poprawa estetyki  
miejscowości 

2.000 000,00 X X X 

4. Modernizacja remizy 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
(wymiana okien, 
termomodernizacja budynku,    
wymiana pieca wraz z wymianą 
instalacji, remont łazienek, 
korytarza, sal),   
zagospodarowanie terenu wokół 
remizy ( parking, chodniki) 

2009-2012 

- poprawa estetyki  
miejscowości 
- oszczędność energii 
cieplnej, 
- zmniejszenie kosztów 
utrzymania budynku, 
- poprawienie estetyki 
budynku 
- zwiększenie miejsc 
parkingowych 

1.000 000,00 X X X 
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5. Modernizacja świetlicy Koła 
Gospodyń Wiejskich ( wymiana 
okien i drzwi) wraz z 
wyposaŜeniem w sprzęt 
kuchenny, 
 

2009-2011 

- poprawa estetyki  
miejscowości 
- oszczędność energii 
cieplnej, 
- zmniejszenie kosztów 
utrzymania budynku, 
- poprawienie estetyki 
budynku 
- utworzenie miejsca 
spotkań mieszkańców 

100 000,00 X X X 

6. Rewitalizacja centrum 
Konopisk 
 

2009-2015 

-poprawa funkcjonalności 
obiektu uŜyteczności 
publicznej 
- poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców 
- poprawa estetyki  
miejscowości 
- zwiększenie miejsc 
parkingowych 

 1 000 000,00 X X  

7. Budowa parkingów przy 
Kościele Parafialnym wraz                  
z zagospodarowaniem  
terenu wokół mała infrastrukturą 
 

2010-2015 

- poprawa estetyki 
 i bezpieczeństwa  
- zwiększenie miejsc 
parkingowych przy 
Kościele Parafialnym 
-poprawa funkcjonalności 
obiektu uŜyteczności 
publicznej 

500 000,00 X X X 

8. Modernizacja boiska 
sportowego przy ul. Sportowej 
(remont budynku  
stanowiącego siedzibę GLKS 
„LOT- Konopiska”) 

2009-2012 

-udostępnienie dzieciom              
i młodzieŜy pełnej 
infrastruktury sportowej              
i rekreacyjnej 
- poprawa funkcjonalności 

1.000 000,00 X X X 
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 obiektu uŜyteczności 
publicznej 

9. Budowa kanalizacji deszczowej 
w miejscowości Konopiska 

2010-2015 - poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

500 000,00 X X X 

10. Budowa dróg :                       
ul. Polna, Sadowa 
 

2009-2015 

- poprawa komunikacji                      
w gminie 
-poprawa bezpieczeństwa  
  mieszkańców 
- poprawa estetyki  
miejscowości 

1.000 000,00 X X  

11. Budowa kanalizacji sanitarnej 
na ul. Małej i Sadowej 

 

2011-2012 
-poprawa stanu środowiska 
naturalnego 
- poprawa jakości 
powietrza 

1.500 000,00 X X X 

12. Budowa placu zabaw dla 
dzieci przy Zespole Szkolnym 
zagospodarowanie  
terenu wokół szkoły, budowa 
parkingu 

 

2010-2015 

- poprawa estetyki  
miejscowości 
- zwiększenie jakości 
oferty rekreacyjnej                
i sportowej 
- większe zorganizowanie                    
i urozmaicenie czasu 
wolnego dzieciom 
- zwiększenie miejsc 
parkingowych 

800 000,00 X X X 

13. Wykonanie boiska do 
koszykówki i siatkówki przy 
szkole, 
 

2010-2011 

- rozwój kultury                    
i zainteresowań 
mieszkańców, 
kultywowanie tradycji 
- większe zorganizowanie                       
i urozmaicenie czasu 
wolnego dzieciom 

200 000,00 X X X 
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14. Budowa kortu do tenisa 
ziemnego oraz bieŜni przy szkole, 
 

2010-2013 

- rozwój kultury                    
i zainteresowań 
mieszkańców, 
- większe zorganizowanie                      
i urozmaicenie czasu 
wolnego dzieciom                 
i młodzieŜy 
- poprawa estetyki  
miejscowości 
- zwiększenie jakości 
oferty rekreacyjnej                
i sportowej 

500 000,00 X X X 

15. Powiększenie cmentarza wraz 
z budową domu 
przedpogrzebowego. 

2009-2013 
- poprawa estetyki  
miejscowości 
 

2.000 000,00 X  X 

16. Szkoła Podstawowa (wymiana 
elektryczności wraz z 
malowaniem sal i  
kancelarii, remont dachu, 
wymiana grzejników wraz z 
instalacją, remont posadzki na 
korytarzu górnym , docieplenie 
strychu) 

2008-2012 

- poprawa estetyki 
budynku 
- oszczędność energii 
cieplnej, 
- zmniejszenie kosztów 
utrzymania budynku 

700 000,00 X  X 

17. Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej 
 

2008-2010 

- poprawa estetyki 
budynku 
- oszczędność energii 
cieplnej, 
- zmniejszenie kosztów 
utrzymania budynku 

200 000,00 X X X 

18. Budowa kompleksu 
sportowego wraz z salą 
gimnastyczną, z łącznikiem,  

2009-2013 
- rozwój kultury                    
i zainteresowań 
mieszkańców, 

9.000 000,00 X X X 
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przedszkolem przy Zespole 
Szkolnym 
 

- większe zorganizowanie                     
i urozmaicenie czasu 
wolnego dzieciom                 
i młodzieŜy 
- poprawa estetyki  
miejscowości 
- zwiększenie jakości 
oferty rekreacyjnej                 
i sportowej 

19. Uzbrojenie terenu na nowo 
powstałym osiedlu przy ul. 
Śląskiej 
 

2008-2012 
- lepszy dostęp do mediów, 
- ułatwienie Ŝycia nowo 
przybyłym mieszkańcom 

2.500 000,00 X  X 

20. Modernizacja nawierzchni 
istniejących dróg 
 

2009-2015 

- poprawa komunikacji w 
gminie, 
- poprawa estetyki 
miejscowości 
- zmniejszenie kolizji 
drogowych 

3.000 000,00  X X 

21. Budowa oświetlenia i 
kanalizacji sanitarnej od „końca” 
ul. Śląskiej w kierunku wsi 
Korzonek 
 

2009-2013 

- poprawa bezpieczeństwa 
miejscowości 
- poprawa środowiska 
naturalnego 
- ułatwienie komunikacji 
drogowej 

1.000 000,00 X X X 

22. Utworzenie centrum 
targowego wraz z parkingiem 
przy ul. Lipowej, 

2008-2010 
- ułatwienie dostępu do 
targowiska 
- poprawa estetyki 
miejscowości 

500 000,00 X X X 

23. Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego na osiedlu „Pająk” ul. 
Jowisza 

2009-2012 
- poprawa bezpieczeństwa i 
komunikacji mieszkańców 700 000,00 X  X 
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24. Budowa mieszkań socjalnych 
przy ul. Przemysłowej 

2008-2010 
- zwiększenie się miejsc 
zamieszkania dla najbardziej 
ubogich mieszkańców 

250 000,00 X X X 

25. Modernizacja  ścieŜek pieszo- 
rowerowych 

2010-2013 
- utworzenie małej 
infrastruktury turystycznej 
- zwiększenie oferty 
rekreacyjnej 

200 000,00 X X  
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6. MAPA MIEJSCOWO ŚCI 
 
 

 
 
 

      obszar miejscowości Konopiska 

 


