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1.WSTĘP 

 

Rększowice naleŜą do jednej z większych wsi na terenie Gminy Konopiska. 

Wieś ma głównie charakter rolniczo-mieszkalny. 

Mocne strony upatrują się min. w: 

- usytuowaniu wsi w otulinie i w Parku Krajobrazowym „Lasy nad górną 

Liswartą” oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

-  posiadaniu bogatej oferty edukacyjnej (wyniki sprawozdań zewnętrznych 

znacznie powyŜej średniej krajowej), 

Słabą stroną Rększowic  jest min. wysokie bezrobocie. 

Wieś Rększowice upatruje duŜą szansę w rozwoju rolnictwa i turystyki oraz 

mieszkalnictwa. 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA    MIEJSCOWO ŚCI 

 

Wieś Rększowice, połoŜona jest w otulinie i w Parku Krajobrazowym „ 

Lasy nad górną Liswartą” oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Ponadto Rększowice, naleŜą do jednego z 12 sołectw Gminy Konopiska, 

połoŜone są w południowo-wschodniej części gminy przy drodze wojewódzkiej 

nr 904  i 908 .Graniczą z  następującymi wsiami Gminy Konopiska: Hutki, 

Jamki i Łaziec oraz z Gminą :Starcza i Poczesna. Wieś jest połoŜona w 

odległości 7 km od trasy Katowice- Warszawa. Na jej terytorium krzyŜują się 

drogi : Częstochowa- Tarnowskie Góry- Gliwice, Kamienica Polska-

Blachownia. 

  Rększowice zamieszkuje 916 na około 603,30 ha i jest jedną z większych 

miejscowości w gminie. 
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Wieś posiada następujące drogi: 

(a) wojewódzkie    6800 mb 

(b) powiatowe           0    mb 

(c) gminne             3100  mb 

 

W Rększowicach istnieje około 5,8 km sieci wodociągowej, wieś jest w pełni 

uzbrojona w sieć gazową , oraz telefoniczną,  posiada dostęp do Internetu 

radiowego. WyposaŜona jest w sieć elektryczną oraz ekonomiczny system 

oświetlania ulic , brak jest sieci kanalizacji sanitarnej. 

W miejscowości prowadzone jest selektywna zbiórka odpadów w 

pojemnikach na plastik, szkło i makulaturę. 

Wieś posiada bezpośrednie połączenie z miastem Częstochowa (linia PKS 102 i 

104). 

Wieś Rększowice upatruje duŜą szansę w rozwoju: agroturystyki, małej 

przedsiębiorczości oraz w współpracy z innymi miejscowościami w krajach 

Unii Europejskiej. 

 

 

3.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW  

 

Na terenie wsi znajdują się i działają:  

-   Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki, 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 

- Parafia  Rzymsko-Katolicka p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z 

cmentarzem i kaplicą przedpogrzebową 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Filia Biblioteki Gminnej, 
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- świetlica środowiskowa „Pod Modrzewiem”, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Rex”, 

- Rada Sołecka. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny utrzymuje stałe i częste kontakty z organizacjami 

samorządowymi, ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, stanowi 

centrum Ŝycia kulturalnego miejscowości. 

 W zespole działają następujące organizacje szkolne: PCK, Liga Ochrony 

Przyrody, Uczniowski Klub Sportowy „Rex”, Samorząd Uczniowski, Szkolny 

Klub Europejski. Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza 

Kościuszki od ok. 7 lat  jest członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Szkole.  

 Starając się o podnoszenie jakości szkoła uczestniczy w programach: 

„Śląska Szkoła Jakości” , „Szkoła z klasą” oraz „Sokrates-Comenius , ubiegając 

się w tym zakresie o certyfikaty. 

W świetlicy środowiskowej  „Pod Modrzewiem” odbywają się zajęcia dla 

młodzieŜy szkolnej, udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji, a takŜe jest  

miejscem w którym realizowane są róŜne konkursy kulturalne i regionalne. 

Rada Sołecka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich organizuje zabawy wiejskie, 

spotkania z okazji róŜnych uroczystości, biesiady, wycieczki krajoznawczo-

turystyczne.  

Wieś bierze udział w konkursach organizowanych przez gminę i powiat na 

najładniejszą zagrodę wiejską oraz najładniejszy ogródek, na najlepsze 

gospodarstwo rolne w gminie. 

 
Uwarunkowania przyrodnicze: 

Miejscowość połoŜona jest w otulinie i w Parku Krajobrazowym „Lasy nad 

Górną Liswartą”. Teren wsi odwadnia rzeka Rększowiczanka. 

Na terenie miejscowości brak jest obiektów zabytkowych. 
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W Rększowicach istnieje około 35 podmiotów gospodarczych. 

Do największych naleŜą: 

- Art-Be – producent stolarki z PCV i aluminium, 

- P.P.H.U „Eko-Plast”- producent stolarki z PCV i aluminium, 

- Zakład Stolarski „STOL-BUD”, 

- Bar „Juwenia”, 

- Z.H.U. Produkcja zniczy, 

- P.U.H „WANATY” Bar, 

- Finezja- usługi dekoracyjne, 

- P.P.H “RAYPOL” – zakład produkujący skarpety i rajtuzy, 

- Sklep „GAMA”, 

- Sklep „ABC”, 

- Zakład Mechaniki Pojazdowej 

-Stacja Paliw 

- MKM – producent wyrobów z dzianiny. 

 

 Główne dziedziny działalności to: 

- transport 

- handel obwoźny 

- usługi budowlane 

- dziewiarstwo 

- krawiectwo 

- sklepy spoŜywcze 

- usługi renowacyjne 

-usługi ubezpieczeniowe 

 
W Rększowicach dobrze zorganizowane są małe gospodarstwa rolne nastawione 

na produkcję roślinną i zwierzęcą dla własnych potrzeb. 
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4. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON 
 

SILNE STRONY 
- połoŜenie części miejscowości w otulinie  
  i w Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną  
  Liswartą” 
- jedna z większych wsi w gminie 
- wysoki rozwój mieszkalnictwa  
   indywidualnego 
- długie tradycje rolnicze 
- telefonia stacjonarna 
- sieć wodociągowa 
- sieć energetyczna 
- bardzo dobry dostęp do Internetu 
- połoŜenie przy drodze wojewódzkiej nr 904  
  i 908 
- duŜa ilość prywatnych firm 
- szkoła, przedszkole, biblioteka, remiza,  
  świetlica środowiskowa, kościół, cmentarz,  
  kaplica przedpogrzebowa, 
- otoczona lasami 
-zachowanie wartości naturalnego środowiska  
  przyrodniczego 

SŁABE STRONY 
- rosnące bezrobocie 
- brak infrastruktury technicznej: sieci  
  kanalizacji sanitarnej 
- brak chodników 

SZANSE 
- moŜliwości uzyskania dotacji z Unii  
  Europejskiej 
- promocja wsi poprzez mieszkańców 
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
- rozwój rolnictwa ekologicznego i  
  agroturystyki 
- budowa stoku narciarskiego 
- wzrost pomocy Unii Europejskiej dla  
   rolników i przedsiębiorców 
- rozwój mieszkalnictwa poprzez  
  udostępnienie terenu pod zabudowę 
- budowa kanalizacji + przepompownia 
- budowa chodników i dróg 
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom  
  dostępu do Internetu 
- rozwój małej gastronomii 

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

 
 
 
Miejscowość  zamieszkują głównie rolnicy, pozostała część mieszkańców 

pracuje zawodowo lub prowadzi własną działalność gospodarczą. MłodzieŜ 

ponadgimnazjalna dojeŜdŜa do szkół średnich i zawodowych do miasta 

Częstochowy. Rolnictwo i przedsiębiorczość  jest podstawą rozwoju  tej 
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miejscowości. W najbliŜszych latach w związku z wejściem Polski do Unii 

Europejskiej  i pojawieniem się dotacji w rolnictwie mogą zajść duŜe zmiany. 

Przede wszystkim  mogą zwiększyć się powierzchnie gospodarstw rolnych, 

jednocześnie zmniejszy się liczbę gospodarstw, mogą takŜe pojawić się 

nowoczesne technologie. Szansą  dla mieszkańców odchodzących od rolnictwa 

moŜe być rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Szansą mieszkańców 

moŜe być takŜe  rozpoczęcie działalności agroturystycznej oraz stworzenie na 

terenie wsi małego ruchu turystycznego. Istnienie warunków umoŜliwiających 

produkcję tzw. zdrowej Ŝywności (min. stosunkowo niskie nawoŜenie i niskie 

zuŜycie chemicznych środków ochrony roślin). 

Miejscowość Rększowice ma centrum wsi wzdłuŜ głównej ulicy przy 

której znajduje się Kościół, cmentarz i kaplica przedpogrzebowa. 

 Brakuje chodników oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Głównym celem 

rozwoju wsi jest poprawa Ŝycia mieszkańców poprzez wzrost atrakcyjności wsi , 

a tym samym gminy, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Konopiska 

(Uchwała Rady Gminy Konopiska  Nr 102/XIII/04 z dnia 21 lutego 2004r. 

w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Konopiska). 
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5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁA Ń INWESTYCYJNYCH I 

PRZEDSIEWZI ĘĆ AKTYWIZUJ ĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 

LOKALN Ą W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT 

 

Do najwaŜniejszych zadań wsi Rększowice naleŜy: 

1. Budowa kanalizacji. 

2. Budowa chodników. 

3. Budowa ścieŜek rowerowych i utwardzenie dróg dojazdowych do pól. 

4. Zagospodarowanie przestrzenne wokół Kościoła, cmentarza i kaplicy         

    przedpogrzebowej. 

5. Organizowanie imprez kulturalnych z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia  

    Seniora itp. 

6. WyposaŜenie świetlicy środowiskowej w większą ilość komputerów  

    z dostępem do Internetu. 

7.Wybudowanie boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 

8.Modernizacja nawierzchni istniejących dróg. 

 

W centrum wsi mieści się Kościół, cmentarz i kaplica przedpogrzebowa,  jest 

to miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Pozwala im zaspakajać 

potrzeby o charakterze duchowym, a takŜe sprzyja  nawiązywaniu kontaktów 

społecznych. Ze względu na połoŜenie w centrum wsi  pełni szczególne cechy 

funkcjonalno-przestrzenne i dlatego zagospodarowanie przestrzenne wokół 

Kościoła, cmentarza i kaplicy przedpogrzebowej jest jednym z najwaŜniejszych 

zadań inwestycyjnych  dla wsi Rększowice. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
                              

DZIAŁANIA 

 

OKRES 

REALIZACJI  

 

OCZEKIWANE 

REZULTATY 

SZACUNKOWY KOSZT 

REALIZACJI 

DZIAŁANIA [zł] 

BudŜet 

Gminy 

Fundusze 

strukturalne  

Inne 

źródła 

1.Budowa kanalizacji. 2009-2014 -poprawa stanu 

środowiska naturalnego 
8 764 958,00 X X X 

2. Budowa chodników 2009-2015 

- poprawa 

bezpieczeństwa   

  mieszkańców 

- poprawa estetyki  

miejscowości 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

7 000 000,00        X                     X 

3. Budowa ścieŜek 

rowerowych i 

utwardzenie dróg 

dojazdowych do pól 

2009-2015 

-utworzenie małej 

infrastruktury 

turystycznej 

- zwiększenie oferty 

1 000 000,00 X  X 
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rekreacyjnej 

- poprawa komunikacji 

4. Zagospodarowanie 

przestrzenne wokół 

Kościoła, cmentarza 

i kaplicy    

przedpogrzebowej. 

2009-2012 

- poprawa 

bezpieczeństwa   

  mieszkańców 

- poprawa estetyki  

miejscowości 

- poprawa jakości Ŝycia 

-promowanie obszarów 

wiejskich 

700 000,00 X X X 

5. Organizowanie 

imprez kulturalnych z 

okazji Dnia Matki, Dnia 

dziecka, Dnia Seniora 

itp. 

2009-2013 

- rozwój kultury 

i zainteresowań 

mieszkańców, 

kultywowanie tradycji 

5 000,00 X  X 

6. WyposaŜenie 

świetlicy 

środowiskowej w 

2009-2015 
-poprawa 

funkcjonalności obiektu 

uŜyteczności publicznej 

20 000,00 X X X 
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większą ilość 

komputerów  z 

dostępem do Internetu. 

7.Wybudowanie boiska 

sportowego przy 

Zespole Szkolno-

Przedszkolnym. 

2010-2011 

-udostępnienie dzieciom  

i młodzieŜy pełnej 

infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej 

500 000,00 X X X 

8.Modernizacja 

nawierzchni 

istniejących dróg. 

2010-2015 

- poprawa 

bezpieczeństwa   

  mieszkańców 

- poprawa estetyki  

miejscowości 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

1 500 000,00 X X X 
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6. MAPA MIEJSCOWO ŚCI 

 

      obszar miejscowości Rększowice 

 
 

 


