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UCHWAŁA NR 373/XL/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy 
Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rększowice. 

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust.2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 
38, poz. 220 z późn. zm.) 

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 243/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy 
Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rększowice wprowadza się następujące zmiany: 

1) Wykreślić z tytułu uchwały słowa: „Aleksandria Pierwsza”. 

2) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

”Zatwierdzić przyjęte przez Zebrania Wiejskie Plany Odnowy Miejscowości Konopiska oraz Rększowice celem 
złożenia wniosków o dotacje w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. 

3) § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wymienione w § 1 Plany Odnowy Miejscowości zawierają: 

- charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, 

- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

- opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co 
najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych 
priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji , 

- opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno 
– przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub 
oświetlenia ulicznego 

i stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 

Załącznik nr 1 - Plan Odnowy Miejscowości Konopiska 

Załącznik nr 2 - Plan Odnowy Miejscowości Rększowice” 

4) Załącznik nr 2 do uchwały „Plan Odnowy Miejscowości Konopiska” otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

5) Załącznik nr 3 do uchwały „Plan Odnowy Miejscowości Rększowice” otrzymuje brzmienie zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Id: KBXUS-PLGLQ-YYKXY-KVEWE-CYORT. Podpisany Strona 2

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik
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1. WSTĘP

Konopiska należą 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 położenie.


Słabą stroną Konopisk  jest min. wysokie bezrobocie.



Wieś Konopiska upatruje dużą 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 MIEJSCOWOŚCI


Miejscowość Konopiska jest jednym z 12 sołectw wchodzących w skład Gminy Konopiska i stanowi centrum gminy. Wieś położona 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 krzyżują się drogi : Częstochowa- Tarnowskie Góry,  Kamienica Polska- Blachownia /Lubliniec.

 
Konopiska zamieszkuje 2998 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, Księżycowa, Leśna, Lipowa, Marsjańska, Jowisza, Ogrodowa, Polna, Rolnicza, Różana, 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 . Wyposażona jest w sieć 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 położenie, 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 młodzieży 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 SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

W Konopiskach istnieje około 250 przedsiębiorstw prywatnych,  min.:


- Centrum Handlowe – około100 pawilonów handlowych w branży odzieżowej 


     tworzących centrum odzieżowo- 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


- zakłady świadczące usługi z zakresu instalacji elektrycznej, instalacji wodno-


   kanalizacyjnej, CO i gazu


- sklepy spożywcze i wielobranżowe w tym nowo wybudowane Delikatesy Centrum oraz market z sieci 34, sklep ogrodowy , AGD


- piekarnie, ciastkarnia,


- liczne zakłady krawieckie i dziewiarskie, produkcja odzieży i toreb


- blacharstwo samochodowe, elektromechanika, mechanika,


- usługi projektowe


- zakłady kamieniarskie


- zakład blacharski


- stolarstwo


- składy opałowe.


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


Znajduje się także 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 już 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 najdłużej 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.


  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 Straż Pożarna,


-   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 Różańcowe,


-   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 Uzależnionych 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 położona 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 ścieżki pieszo-rowerowe.


 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 Dożynek Gminnych współpraca z Orkiestrą  


   Dętą).


· Zespół Szkolny  (organizowanie min.: imprez dla dzieci i młodzieży, 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 Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich w Konopiskach (festyny, występy, zawody strażackie, zabaw).


4. OCENA MOCNYCH I SŁABAYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

		SILNE STRONY


· położenie 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


· położenie przy drodze wojewódzkiej nr 904 i 907

· duża 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


· możliwości uzyskania dotacji z Unii Europejskiej


· rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


· rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki


· budowa 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 służącemu zaspokojenie potrzeb w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i usług

· organizowanie licznych, atrakcyjnych zawodów sportowych na świeżym powietrzu


· promocja wsi przez mieszkańców


· zapewnienie mieszkańcom dostępu do internetu




		ZAGROŻENIA


· emigracja młodzieży do miast


· zmniejszenie liczby dzieci w szkole 

·  ubożenie części społeczeństwa





Miejscowość Konopiska zamieszkują głównie osoby pracujące zawodowo, prowadzące  własną działalność gospodarczą oraz rolnicy. Młodzież ponadgimnazjalna dojeżdża do szkół średnich i zawodowych do miasta Częstochowy. Przedsiębiorczość, a w przyszłości turystyka i rekreacja jest podstawą rozwoju  tej miejscowości.


 Szansą mieszkańców może okazać się rozpoczęcie działalności agroturystycznej oraz stworzenie na terenie wsi  ruchu turystycznego. Istnieją tutaj także warunki umożliwiające produkcję tzw. zdrowej żywności                      (min. stosunkowo niskie nawożenie i niskie zużycie chemicznych środków ochrony roślin).


Miejscowość Konopiska ma centrum wsi wzdłuż  ulic: Częstochowskiej , Sportowej i Opolskiej przy których znajduje się min: budynek Zespołu Szkolnego, Kościół, liczne sklepy, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.


5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT 

Do najważniejszych zadań wsi Konopiska należy:

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

2. Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego,


3. Budowa chodników w miejscowości Konopiska,


4. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (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 

wyposażeniem w sprzęt kuchenny,


6. Budowa parkingów przy Urzędzie Gminy Konopiska wraz z  


zagospodarowaniem terenu wokół mała infrastrukturą,


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. Rozbudowa 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,

13. Rewitalizacja centrum,


14. Powiększenie cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebowego.

15. Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej  w    Konopiskach, 

16. Budowa Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej,


17. Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, 

18. Uzbrojenie terenu na nowo powstałym osiedlu przy ul. Śląskiej,

19. Modernizacja nawierzchni istniejących dróg,


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


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

22. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu „Pająk” ul. Jowisza,


23. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej.


24. Modernizacja ścieżek pieszo- rowerowych.

25. Wymiana pokrycia dachowego wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku Kościoła pw. św. Walentego w Konopiskach,

26. Zakup wiat przystankowych,


27. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP na miejsce do grillowania. 


		               DZIAŁANIA




		OKRES REALIZACJI




		OCZEKIWANE REZULTATY

		SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI DZIAŁANIA [zł]

		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA



		

		

		

		

		Budżet 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,




		2010-2012

		- poprawa estetyki  miejscowości

-udostępnienie dzieciom 

i młodzieży pełnej infrastruktury sportowej                             i rekreacyjnej

		3.905 000,00




		X

		

		



		3. Budowa chodników w miejscowości Konopiska,




		2010-2017

		- poprawa komunikacji                      w gminie


-poprawa bezpieczeństwa 

  mieszkańców


- poprawa estetyki  miejscowości

		2.000 000,00

		X

		X

		X



		4. Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (wymiana okien, termomodernizacja budynku,   


wymiana pieca wraz z wymianą instalacji, remont łazienek, korytarza, sal),  


zagospodarowanie terenu wokół remizy ( parking, chodniki)

		2011-2013

		- poprawa estetyki  miejscowości

- oszczędność energii cieplnej,


- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku,


- poprawienie estetyki budynku


- zwiększenie miejsc parkingowych

		1.000 000,00

		X

		X

		X



		5. Modernizacja świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich ( wymiana okien i drzwi) wraz z wyposażeniem w sprzęt kuchenny,




		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. Budowa parkingów przy Urzędzie Gminy Konopiska wraz z  


zagospodarowaniem terenu wokół mała infrastrukturą,




		2010-2012

		-poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców


- zwiększenie miejsc parkingowych

		400 000,00

		X

		X

		X



		7. Budowa parkingów przy Kościele Parafialnym wraz                   z zagospodarowaniem 


terenu wokół mała infrastrukturą



		2010-2018

		- poprawa estetyki

 i bezpieczeństwa 


- zwiększenie miejsc parkingowych przy Kościele Parafialnym


-poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej

		500 000,00

		X

		X

		X



		8. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Sportowej (remont budynku 


stanowiącego siedzibę GLKS „LOT- Konopiska”)



		2010-2018

		-udostępnienie dzieciom               i młodzieży pełnej infrastruktury sportowej              i rekreacyjnej


- poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej

		1.000 000,00

		X

		X

		X



		9. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Konopiska

		2010-2011

		- poprawa stanu środowiska naturalnego

		2.050 000,00

		X

		X

		X



		10. Budowa dróg:                       ul. Polna, Sadowa



		2010-2015

		- 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



		2011-2013

		-poprawa stanu środowiska naturalnego


- poprawa jakości powietrza

		1.500 000,00

		X

		X

		X



		12. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolnym,

		2010

		- poprawa estetyki  miejscowości

- zwiększenie jakości oferty rekreacyjnej                i sportowej


- większe zorganizowanie                    i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom

		180 000,00

		X

		X

		X



		13. Rewitalizacja centrum, 



		2010-2012

		-stworzenie nowoczesnego i atrakcyjnego centrum gminy

		622 196,00

		X

		

		X



		14. Powiększenie cmentarza wraz z budową domu przedpogrzebowego.

		2010-2013

		- poprawa estetyki  miejscowości



		2.000 000,00

		X

		

		X



		15. Adaptacja poddasza i remont budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach, 




		2010-2014

		- poprawa estetyki budynku


- oszczędność energii cieplnej,


- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku


-podniesienie jakości kształcenia

		1.065 842,00

		X

		

		X



		16. Budowa Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach,

		2011-2018

		- utworzenie miejsca spotkań mieszkańców,


- zwiększenie atrakcyjności turystycznej, 

-stworzenie bazy lokalowej o odpowiednim standardzie w celu przechowywania zgromadzonych zabytków



		3.402 672,00

		X

		

		X



		17. Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, 



		2008-2012

		- rozwój kultury                    i zainteresowań mieszkańców,

- większe zorganizowanie                     i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom                 i młodzieży


- zwiększenie jakości oferty rekreacyjnej                 i sportowej

		11.850 000,00

		X

		

		



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



		2010-2012

		- lepszy dostęp do mediów,


- ułatwienie życia nowo przybyłym mieszkańcom

		2.500 000,00

		X

		

		X



		19. Modernizacja nawierzchni istniejących dróg



		2010-2017

		- poprawa komunikacji w gminie,


- poprawa estetyki miejscowości


- zmniejszenie kolizji drogowych

		3.000 000,00

		

		X

		X



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



		2010-2013

		- poprawa bezpieczeństwa miejscowości


- poprawa środowiska naturalnego


- ułatwienie komunikacji drogowej

		1.000 000,00

		X

		X

		X



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

		2010

		- ułatwienie dostępu do targowiska


- poprawa estetyki miejscowości

		500 000,00

		X

		X

		X



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

		2010-2012

		- poprawa bezpieczeństwa i komunikacji mieszkańców

		700 000,00

		X

		

		X



		23. Budowa i modernizacja budynków komunalnych,  

		2010-2018

		- zwiększenie się miejsc zamieszkania dla najbardziej ubogich mieszkańców

		250 000,00

		X

		X

		X



		24. Modernizacja  ścieżek pieszo- rowerowych

		2012-2017

		- utworzenie małej infrastruktury turystycznej


- zwiększenie oferty rekreacyjnej

		200 000,00

		X

		X

		



		25. Wymiana pokrycia dachowego wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku Kościoła pw. św. Walentego w Konopiskach

		2011

		- poprawa estetyki, 


- poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej

		500 000,00

		X

		

		X



		26. Zakup wiat przystankowych

		2011-2012

		- poprawa estetyki wsi,

- udogodnienie życia mieszkańców

		60 000,00

		X

		

		X



		27. Zagospodarowanie placu przy remizie OSP na miejsce do grillowania

		2011-2013

		- utworzenie małej infrastruktury turystycznej


- zwiększenie oferty rekreacyjnej

		10 000,00

		X

		

		X





6.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.


W Gminie Konopiska można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Jednym z nich jest centrum Konopisk  bowiem w centrum znajdują się ważniejsze obiekty użyteczności publicznej tj. ośrodek zdrowia, apteki, kościół  pw. św. Walentego, budynek Urzędu Gminy Konopiska oraz liczne zakłady świadczące usługi fryzjerskie, kosmetyczne oraz usługi handlowe. Dzięki pozyskanym dotacją w centrum Konopisk powstał już skwerek wraz z ławeczkami wzdłuż Aleji Lipowej przy których spotykają się i korzystają z uroków przyrody nie tylko mieszkańcy gminy ale również turyści, którzy przystają aby odpocząć po wyczerpującej jeździe rowerowej licznymi szlakami pieszo-rowerowymi, jakie znajdują się na terenie gminy. 

Istnienie tych kilku ławeczek pozwala mieszkańcom na miłe spędzenie czasu wraz z rodzinami, znajomymi. Aby centrum było bardziej atrakcyjne zmierzamy do wykonania rewitalizacji centrum Konopisk poprzez wykonanie chodników i nawierzchni z kostki kamiennej i brukowej, a także usytuowanie małej architektury i studni. Podniesie to  estetykę centrum wsi oraz poprawi bezpieczeństwo poprzez ograniczenie ruchu kołowego przez obszar na którym będzie wykonana inwestycja. Dzięki osobistym zaangażowaniu większości mieszkańców stworzone zostaną dogodne warunki do prężnego rozwoju społeczności lokalnej, poprzez stworzenie im atrakcyjnego miejsca do wypoczynku  i angażowania  się w życie kulturalne. Wieś i jej "nowopowstałe" centrum będzie ładniejsze i gospodarniejsze, a przede wszystkim uruchomiony zostanie proces pielęgnowania tradycji i dbania o ład przestrzenny wsi.

Kolejnym miejscem znajdującym się na tym samym obszarze jest Kościół pw. św. Walentego w Konopiskach, który zrzesza kilka tysięcy parafian. Pierwszy kościół drewniany został zbudowany w 1615 roku. W 1765 r. został nieco rozbudowany. W 1903 r. rozebrano go, gdyż mimo przeprowadzonych remontów - uległ ruinie. Obecny kościół murowany powstał w latach 1903-10, staraniem ks. Antoniego Bludzińskiego (1900-08) i wykończony przez jego następców: ks. Leona Stawickiego (1908-10) i ks. Henryka Kołakowskiego (1910-17). Konsekracji dokonał biskup Stanisław Zdzitowiecki 4 czerwca 1914r. W XXI wieku kościół nadal wygląda okazale i wypełnia swoją rolę, lecz wymaga stałej renowacji i modernizacji jak np. wymiana pokrycia dachowego wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku. Większość prac wykonują parafianie w ramach pracy wolontariackiej podczas której zacieśniają więzy łączące mieszkańców gminy. 

Czas po odprawionych mszach świętych jest niejednokrotnie doskonała okazją do spotkań społeczności, a dzięki usytuowaniu Kościoła w samym centrum Konopisk mieszkańcy chętnie korzystają z udostępnionym im ławeczek w celu długich rozmów.  

7. MAPA MIEJSCOWOŚCI



      obszar miejscowości Konopiska









Załącznik nr 2

do uchwały nr 373/XL/2010

Rady Gminy Konopiska


z dnia 12 sierpnia 2010 r.


 Załącznik 

do uchwały nr 1

Zebrania Wiejskiego 


w Rększowicach


z dnia  02 sierpnia 2010r.


PLAN   ODNOWY  


M I E J S C O W O ŚC I


R Ę K S Z O W I C E


Na lata 2008-2018

/aktualizacja planu/

Rększowice , sierpień 2010

Spis treści:

1. Wstęp 

str.3


2. Charakterystyka miejscowości

str.3

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
 str.4

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
str. 7

5. Opis planowanych działań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat
str. 9

6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

str.13

7. Mapa miejscowości

str.14

1.WSTĘP

Rększowice należą 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 powyżej średniej krajowej),


Słabą stroną Rększowic  jest min. wysokie bezrobocie.



Wieś Rększowice upatruje dużą szansę w rozwoju rolnictwa i turystyki oraz mieszkalnictwa.


2. CHARAKTERYSTYKA    MIEJSCOWOŚCI

Wieś Rększowice, położona jest w otulinie i w Parku Krajobrazowym „ Lasy nad górną Liswartą” oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ponadto Rększowice, należą do jednego z 12 sołectw Gminy Konopiska, położone 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 położona w odległości 7 km od trasy Katowice- Warszawa. Na jej terytorium krzyżują się drogi : Częstochowa- Tarnowskie Góry- Gliwice, Kamienica Polska-Blachownia.


 
Rększowice zamieszkuje 917 na około 603,30 ha i jest jedną z większych miejscowości w gminie.

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. Wyposażona 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 dużą szansę w rozwoju: agroturystyki, małej przedsiębiorczości oraz w współpracy z innymi miejscowościami w krajach Unii Europejskiej.

Historia miejscowości:


Historia Rększowic sięga roku 1369 kiedy to król Kazimierz nadał wsi sołectwo. W 1564 roku istniała tu kuźnica i mieszkało 10 kmieci, sołtys i młynarz a we wsi były dwa stawy rybne. W 1789 roku wieś zamieszkiwało już 23 kmieci, włodarz, dwóch leśnych i wójt Krzanowski. W roku 1888 było już 45 domów, 300 mieszkańców i folwark z jednym domem i jedenastoma mieszkańcami. W miejscu gdzie kończy się obóz harcerski , na polach znajduje sie niewielkie wzniesienie na którym znajdował się szpital oraz kościół pod wezwaniem św. Jana dla chorych na zarazę. Po wygaśnięciu epidemi w roku 1786 kościół rozebrano a miejsce popadło w zapomnienie. Pająk zaś był klasztorną osadą młyńską z jednym domem i siedmioma mieszkańcami.

3.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW 


Na terenie wsi znajdują się i działają: 


-   Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki,


- Ochotnicza Straż Pożarna,


- Parafia  Rzymsko-Katolicka p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z cmentarzem i kaplicą przedpogrzebową

- Koło Gospodyń Wiejskich,


- Filia Biblioteki Gminnej,

- 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 życia 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 młodzieży szkolnej, udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji, a także jest  miejscem w którym realizowane są różne konkursy kulturalne i regionalne.

Rada Sołecka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich organizuje zabawy wiejskie, spotkania z okazji różnych 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 położona jest w otulinie i w Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą”. Teren wsi odwadnia rzeka Rększowiczanka.


Na terenie miejscowości brak jest obiektów zabytkowych.

W Rększowicach istnieje około 35 podmiotów gospodarczych.


Do największych należą:


- 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 spożywcze,

- usługi renowacyjne,

-usługi ubezpieczeniowe.

W Rększowicach dobrze zorganizowane są małe gospodarstwa rolne nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą dla własnych potrzeb.

4. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON


		SILNE STRONY


- położenie 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


- położenie przy drodze wojewódzkiej nr 904 


  i 908


- duża 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

- możliwości 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

		ZAGROŻENIA


- emigracja młodzieży do miast


- zmniejszenie liczby dzieci w szkole


- ubożenie społeczeństwa





Miejscowość  zamieszkują głównie rolnicy, pozostała część mieszkańców pracuje zawodowo lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Młodzież ponadgimnazjalna dojeżdża do szkół średnich i zawodowych do miasta Częstochowy. Rolnictwo i przedsiębiorczość  jest podstawą rozwoju  tej miejscowości. W najbliższych latach w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej  i pojawieniem się dotacji w rolnictwie mogą zajść duże zmiany. Przede wszystkim  mogą zwiększyć się powierzchnie gospodarstw rolnych, jednocześnie zmniejszy się liczbę gospodarstw, mogą także pojawić się nowoczesne technologie. Szansą  dla mieszkańców odchodzących od rolnictwa może być rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Szansą mieszkańców może być także  rozpoczęcie działalności agroturystycznej oraz stworzenie na terenie wsi małego ruchu turystycznego. Istnienie warunków umożliwiających produkcję tzw. zdrowej żywności (min. stosunkowo niskie nawożenie i niskie zużycie chemicznych środków ochrony roślin).


Miejscowość Rększowice ma centrum wsi wzdłuż głównej ulicy przy której znajduje się Kościół, cmentarz i kaplica przedpogrzebowa.

 Brakuje chodników oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Głównym celem rozwoju wsi jest poprawa życia 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). 


5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIEWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT

Do najważniejszych zadań wsi Rększowice należy:

1. Budowa kanalizacji.


2. Budowa chodników.


3. Budowa ścieżek 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. Wyposażenie świetlicy środowiskowej w większą ilość komputerów 


    z dostępem do Internetu.


7. Wybudowanie boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.


8. Modernizacja nawierzchni istniejących dróg.

9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym .


		                              DZIAŁANIA




		OKRES REALIZACJI




		OCZEKIWANE REZULTATY

		SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI DZIAŁANIA [zł]

		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA



		

		

		

		

		Budżet 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 ścieżek rowerowych i utwardzenie dróg dojazdowych do pól

		2009-2018

		-utworzenie małej infrastruktury turystycznej


- zwiększenie oferty rekreacyjnej


- poprawa komunikacji

		1 000 000,00

		X

		

		X



		4. Zagospodarowanie przestrzenne wokół Kościoła, cmentarza i kaplicy    przedpogrzebowej.

		2010-2012

		- poprawa bezpieczeństwa  


  mieszkańców


- poprawa estetyki  miejscowości


- poprawa jakości życia

		700 000,00

		X

		X

		X



		5. Organizowanie imprez kulturalnych z okazji Dnia Matki, Dnia dziecka, Dnia Seniora itp.

		2009-2018

		- rozwój kultury i zainteresowań mieszkańców, kultywowanie tradycji

		5 000,00

		X

		

		X



		6. Wyposażenie świetlicy środowiskowej w większą ilość komputerów  z dostępem do Internetu.

		2010-2018

		-poprawa funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej

		20 000,00

		X

		X

		X



		7.Wybudowanie boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

		2011-2012

		-udostępnienie dzieciom 


i młodzieży pełnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

		500 000,00

		X

		X

		X



		8.Modernizacja nawierzchni istniejących dróg.

		2010-2018

		- poprawa bezpieczeństwa  


mieszkańców


- poprawa estetyki 

- poprawa komunikacji                     w gminie

		1 500 000,00

		X

		X

		X



		9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

		2010

		- poprawa estetyki  miejscowości


- zwiększenie jakości oferty rekreacyjnej                i sportowej


- większe zorganizowanie                    i urozmaicenie czasu wolnego dzieciom

		90 000,00

		X

		X

		X





6.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH.


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 także sprzyja  nawiązywaniu kontaktów społecznych.  Specyfiką naszej Parafii jest duże rozproszenie wiernych, mieszkających często w odległości wielu kilometrów od naszego kościoła. Dlatego szczególnym miejscem, które obok samego kościoła łączy naszych wiernych, jest teren parkingu. Tam zawiązują się przyjaźnie i znajdują swoje miejsce spotkania znajomych po Mszach Św. i nabożeństwach. 

 Ze względu na położenie Kościoła w centrum wsi  pełni on  szczególne cechy funkcjonalno-przestrzenne i dlatego zagospodarowanie przestrzenne wokół Kościoła, cmentarza i kaplicy przedpogrzebowej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych  dla wsi Rększowice.

7. MAPA MIEJSCOWOŚCI




      obszar miejscowości Rększowice

14







