
Projekt

z dnia  17 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria na lata 2022-2030

Na podstawie art.6 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ), § 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. z 2013 r. poz. 501 z późn. zm)  na wniosek Wójta Gminy Konopiska.  Rada Gminy Konopiska 

uchwala:

§ 1. Zatwierdzić uchwalony przez Zebrania Wiejskie Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga 

Plan Odnowy Miejscowości Aleksandria na lata 2022-2030  celem złożenia wniosku o dotację w ramach 

operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Edward Bałdyga
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                                                                             Rady Gminy Konopiska  

                                                                    z dnia …………. r. 

                                                                                   Zał�cznik do uchwał:  

                                                        nr 1 /22 z dnia 15 czerwca 2022 r. 

                      Zebrania Wiejskiego w Aleksandrii Pierwszej  

                                                                         oraz nr1/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. 

                                                                                                    Zebrania Wiejskiego w Aleksandrii Drugiej 
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Na lata 2022-2030 

 

 

 

Aleksandria, czerwiec 2022 
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1. WST�P 

 
         Wie� Aleksandria, poło�ona jest w Parku Krajobrazowym „Lasy 

nad Górn� Liswart�” i nale�y do jednej z wi�kszych miejscowo�ci na terenie 

Gminy Konopiska. Ma  ona głównie charakter rolniczy. 

Mocne strony wsi to min: atrakcyjne poło�enie - w�ród lasów, 

ale w niewielkim oddaleniu od wi�kszych aglomeracji, aktywno�� mieszka�ców 

w �yciu społecznym wsi, gminy oraz powiatu, wiele terenów do zabudowy 

i mo�liwo�ci rozwoju wsi. 

Słab� stron� jest min. starzej�ce si� społecze�stwo. 

Wie� Aleksandria upatruje du�� szans� w rozwoju: agroturystyki, małej 

przedsi�biorczo�ci oraz we współpracy z innymi miejscowo�ciami w krajach 

Unii Europejskiej. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO�CI 

 

         Aleksandria poło�ona jest w północno-zachodniej cz��ci Gminy 

Konopiska przy drodze wojewódzkiej nr 904. Wie� Aleksandria le�y na progu 

herbskim, który jest cz��ci� wy�yny �l�sko-krakowskiej. Administracyjnie 

znajduje si� w północno –zachodniej cz��ci województwa �l�skiego w powiecie 

cz�stochowskim. Graniczy z nast�puj�cymi wsiami gminy Konopiska: 

Kopalnia, Konopiska, Korzonek, Le�niaki, Walaszczyki oraz z gminami: 

Blachownia, Herby i Boronów. 

Aleksandria liczy około 2475 mieszka�ców, zajmuj�c pod wzgl�dem ludno�ci 

2 miejsce w gminie. Wie� jest rozległa terytorialnie- zajmuje 1881 ha, tj. około 

1/3 powierzchni gminy w jej obr�bie s� dwa sołectwa Aleksandria Pierwsza 

i Aleksandria Druga. 

Wie� posiada nast�puj�ce drogi: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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-wojewódzkie: ul. Przejazdowa  3,05 km 

-powiatowe : ul. Go�cinna, Piaskowa i Sosnowa 7,868 km 

-gminne : ul. Go�cinna, Akacjowa, Sosnowa, Orlika, Poprzeczna, Ksi��ycowa, 

Gwiezdna, Bociania, Dworska, Modrzewiowa, Zielona, Miodowa, Pi�kna, 

Rolnicza, Graniczna, Brzozowa, Górna, Wrzosowa, Podgranicze, Mostowa, 

Le�na, Dolna, Stra�acka, Słoneczna (wewn�trzna) 26,240 km. 

 

Wie� posiada bezpo�rednie poł�czenie z Cz�stochow� (GTV BUS linia 101) 

 

W Aleksandrii jest wiele gruntów mienia komunalnego oraz prywatnego do 

zagospodarowania. 

W Aleksandrii istnieje sie� wodoci�gowa i cz��ciowo gazoci�gowa, brak jest 

natomiast sieci kanalizacyjnej. Wie� posiada dost�p do Internetu, wyposa�ona 

jest w sie� elektryczn�, wi�kszo�� ulic jest o�wietlona.  

Brak jest odwodnienia ulic i chodników za wyj�tkiem ul. Go�cinnej ( droga 

powiatowa) i cz��ci ul Przejazdowej ( droga wojewódzka). 

 

3.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁU��CYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWO�CI 

 

Na terenie Aleksandrii znajduj� si� i działaj�: 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego, w skład którego 

wchodz� Publiczne- Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa, 

- Zgromadzenie Sióstr Misjonarek, 

- Mi�dzynarodowe Stowarzyszenie „Pobres”, 

- Filia Biblioteki Gminnej, 

-Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Alex”, 

- Zakład Usług Medycznych ALMED ( przychodnie: internistyczna, 

pediatryczna), 
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- Koło Gospody� Wiejskich, 

- Stowarzyszenie Miło�ników Gminy Konopiska „TIIS”, 

- Fundacja im. Edmunda Mzyka, 

- Fundacja Dzieci Wuja Toma, 

- Grupa nieformalna Martens, 

- Atelier sportu, 

- �wietlica „Nasz dom pod lip�”, 

- Ochotnicza Stra� Po�arna w Aleksandrii, 

- Ko�ciół p. w. O. Maksymiliana Kolbe, 

- Pajdowa Góra – �cie�ka przyrodniczo- dydaktyczna, 

- Park w Aleksandrii. 

 

W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w 

Aleksandrii wchodzi Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.  W 2021 

roku została oddana do u�ytkowania hala sportowa, co wzbogaciło kompleks 

rekreacyjno-sportowy z boiskiem trawiastym i boiskiem „Orlik”. Szkoła w 

Aleksandrii to pr��nie działaj�ca, przyszło�ciowa placówka o�wiatowa. Zespół 

Szkolno-Przedszkolny jest organizatorem wielu wydarze� edukacyjnych, 

kulturalnych i sportowych. Najwi�ksze imprezy o zasi�gu ponadlokalnym to:  

- Powiatowy Przegl�d Kol�d i Pastorałek w Aleksandrii, 

- Integracyjny Dzie� Dziecka, 

- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienny pejza�” dla przedszkolaków. 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek prowadzi Niepubliczne Przedszkole 

Klarety�skie „Anto�”. Od 2002 roku działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Alex”, który prowadzi sekcje piłkarskie dzieci i młodzie�y ( chłopców i 

dziewcz�t). 

W �wietlicy „Nasz dom pod lip�” odbywaj� si� lokalne uroczysto�ci, zaj�cia dla 

seniorów, młodzie�y szkolnej. Jest  miejscem w którym realizowane s� ró�ne 

warsztaty, konkursy kulturalne i regionalne.  W �wietlicy „Nasz dom pod lip�” 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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znajduje si� siedziba KGW Aleksandria.  Centrum „Pobres” stanowi miejsce 

kulturalne i duchowe.  Ochotnicza Stra� Po�arna i Koło Gospody� Wiejskich 

organizuj� zabawy wiejskie , biesiady, wyst�py, wycieczki krajoznawczo-

turystyczne oraz wyjazdy integracyjne. Stowarzyszenie Miło�ników Gminy 

Konopiska „TIIS” jest wydawc� ksi��ki „Aleksandria- historia i współczesno��” 

autorstwa Pani Ewy Chudzik- mieszkanki Aleksandii. Ksi��ka jest zbiorem 

fotografii , zapisem dokumentów, wspomnie� a nawet listów. Przedstawia dzieje 

miejscowo�ci Aleksandria na przestrzeni wieków. 

 

Uwarunkowania przyrodnicze: 

Miejscowo�� poło�ona jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie Parku 

Krajobrazowym „Lasy nad Górn� Liswart�”. Teren Aleksandrii odwadnia rzeka 

Stradomka, która jest dopływem Warty. Wyst�puje tu bogata szata ro�linna 

z udziałem rzadkich gatunków pochodzenia górskiego, bardzo dobrze 

zachowane fragmenty naturalnych ekosystemów , cenne obiekty przyrody 

o�ywionej uznane za pomniki przyrody.  

Zwierz�ta chronione wyst�puj�ce na naszym terenie: 

- min. 3 rzadkie gatunki płazów zagro�one wygini�ciem: traszka grzebieniasta, 

rzekotka drzewna, ropucha paskówka, 

- z gadów: gniewosz plamisty, 

- 31 gatunków zagro�onych i gin�cych ptaków – min. kormoran czarny, orlik 

krzykliwy, kraska, 

- chronione gatunki ssaków : jenot, wydra, popielica. 

Ponadto wyst�puj� siedliska bobra zwyczajnego. 

Siedliska ciekawe florystycznie i faunistycznie: 

- strumyk i ł�ki jednoko�ne (ponikło jajowate, �abieniec, babka wodna, 

ciemi��yca zielona, je�ogłówka gał�ziasta), 

- zarastaj�ce torfowisko i nieno�ne podmokłe ł�ki (proponowane u�ytki 

ekologiczne) (turzyca pchla, trz��lica modra, przytulia północna), 
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- wrzosowiska przy ulicy Sosnowej (proponowane u�ytki ekologiczne) widłak 

gwo�dzisty, jaszczurka �yworódka) 

- torfowiska wysokie ul. Sosnowa (rosiczka okr�glista, �urawina błotna, 

borówka bagienna, bagno zwyczajne, widłaczek torfowy, traszka zwyczajna, 

traszka grzebieniasta), 

Bory mieszane(borówka brusznica, czernica, przeniec zwyczajny, jastrz�biec 

kosmaty, siódmaczek kosmaty, trzciniak le�ny, sikorka, kos, drozd, jastrz�b). 

 

Pomniki przyrody: 

- Aleksandria ul. Go�cinna 152- kasztanowiec zwyczajny 

Gminna Ewidencja Zabytków dla Gminy Konopiska: 

- Aleksandria ul. Stra�acka- pozostało�� dawnego parku dworskiego: 

1) aleja ze starych robini akacjowych, 

2) dom rz�dcówka z 1880 roku, 

3) pozostało�ci parku. 

 

W Aleksandrii istnieje około 140 podmiotów gospodarczych.  

Do najwi�kszych przedsi�biorstw nale��: 

- Zakłady Mi�sne „Aleksandria”, 

- Producent kostki brukowej „Kost-Bet”, 

- Usługi Transportowe „Inter-Trans”, 

- Stacja Paliw, 

- Kr�gielnia i Pizzeria METRO,  

- Palpinus Zakład Stolarski, 

- „Grand-Viva”  Bar, 

- Producent wyrobów betonowych Z.P.P.B. WIBROBET S.C. 

 

Główne dziedziny działalno�ci małej i �redniej przedsi�biorczo�ci to: 

- sklepy spo�ywcze, 
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- usługi transportowe, 

- produkcja elementów drewnianych, 

- usługi murarskie, 

- zakłady stolarskie, 

- zakłady produkuj�ce o�wietlenie, artykuły metalowe, 

- krawiectwo, 

- zakłady blacharskie, 

- handel obwo�ny, 

- usługi �lusarskie, 

- usługi ksi�gowe, 

- usługi kamieniarskie, 

- usługi szewskie, cholewkarstwo, 

- usługi elektryczne,  

- stolarka budowlana, 

- produkcja wyrobów betonowych, 

- produkcja uszczelek, 

- usługi wodno-kanalizacyjne, 

- produkcja karmy dla zwierz�t. 

  

W Aleksandrii funkcjonuj� dobrze zorganizowane gospodarstwa rolne 

nastawione na produkcj� ro�linn� i zwierz�c� zarówno dla własnych potrzeb jak 

i na wi�ksz� skal�. Działaj� równie� producenci mleka i gospodarstwa 

zajmuj�ce si� hodowl� bydła.   
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4. OCENA MOCNYCH I SŁABAYCH STRON MIEJSCOWO�CI 

SILNE STRONY 

♦ poło�enie miejscowo�ci w Parku Krajobrazowym 

„Lasy nad Górn� Liswart�”  

♦ du�a miejscowo�� 

♦ wysoki rozwój mieszkalnictwa indywidualnego 

♦ długie tradycje rolnicze 

♦ telefonia stacjonarna i komórkowa 

♦ sie� wodoci�gowa 

♦ sie� energetyczna 

♦ poło�enie przy drodze wojewódzkiej nr 904 

♦ du�a ilo�� prywatnych firm 

♦ ko�ciół, cmentarz 

♦ szkoła, hala sportowa, Zgromadzenie Sióstr 

Zakonnych,  

♦ otoczona lasami 

♦ zachowane warto�ci naturalnego �rodowiska 

przyrodniczego 

♦ nowopowstałe osiedla 

SŁABE STRONY 

♦ starzej�ce si� społecze�stwo 

♦ brak estetycznego centrum wsi 

♦ brak infrastruktury technicznej głównie 

gospodarki �ciekowej oraz gazu ziemnego 

♦ brak utwardzonych dróg 

♦ brak �cie�ek rowerowych  

♦ utrudniona komunikacja mi�dzygminna 

wynikaj�ca z istniej�cego przejazdu kolejowego 

 

SZANSE 

♦ mo�liwo�ci uzyskania dotacji z Unii Europejskiej 

♦ rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw 

♦ rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 

♦ wzrost pomocy Unii Europejskiej dla rolników i 

przedsi�biorców 

♦ rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 

♦ najwi�kszy odsetek urodze� w gminie 

♦ budowa chodników i dróg  

♦ utworzenie centrum kulturalnego wsi 

ZAGRO�ENIA 

♦ emigracja młodzie�y do miast 

♦ ubo�enie cz��ci społecze�stwa 

 

Miejscowo�� zamieszkuj� głównie emerytowani górnicy, rolnicy, 

pozostała cz��� mieszka�ców pracuje zawodowo lub prowadzi własn� 

działalno�� gospodarcz�. Młodzie� doje�d�a do szkół �rednich i zawodowych  

głównie do miasta Cz�stochowy.  
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Rolnictwo i przedsi�biorczo�� jest podstaw� rozwoju tej miejscowo�ci.           

W najbli�szych latach w zwi�zku z szerokim dost�pem do dotacji z ARMiR 

oraz  Unii Europejskiej w rolnictwie mog� zaj�� du�e zmiany.  

Przede wszystkim mog� zwi�kszy� si� powierzchnie gospodarstw rolnych,               

przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby, mog� tak�e pojawi�                                  

si� nowoczesne technologie.  

Szans� dla mieszka�ców odchodz�cych od rolnictwa, mo�e okaza�                  

si� rozpocz�cie własnej działalno�ci gospodarczej. W zwi�zku z poło�eniem wsi 

w Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górn� Liswart�” oraz przebieganie przez 

wie� szlaków rowerowych, szans� dla mieszka�ców mo�e by� tak�e rozpocz�cie 

działalno�ci agroturystycznej oraz stworzenie na terenie wsi małego ruchu 

turystycznego. Istnienie warunków umo�liwiaj�cych produkcj� tzw. zdrowej 

�ywno�ci (m.in. stosunkowo niskie nawo�enie i niskie zu�ycie chemicznych 

�rodków ochrony ro�lin). 

Miejscowo�� Aleksandria ma centrum wsi przebiegaj�ce wzdłu� ul. Go�cinnej 

przy której znajduje si�: O�rodek Zdrowia, Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

sklepy, biblioteka publiczna, ko�ciół, OSP. 

Brakuje chodników, sieci kanalizacyjnej i gazoci�gowej, cz��ciowo o�wietlenia 

i infrastruktury drogowej. Głównym celem rozwoju wsi jest poprawa �ycia 

mieszka�ców poprzez wzrost bezpiecze�stwa, atrakcyjno�ci wsi, a tym samym 

gminy. 

 

5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁA� INWESTYCYJNYCH  

I PRZEDSI�WZI�� AKTYWIZUJ�CYCH SPOŁECZNO�� LOKALN� 

W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT  

Do najwa	niejszych zada
 wsi Aleksandria nale	y: 

1.Przebudowa drogi ul. Słonecznej. 

2.Modernizacja o�wietlenia ulicznego na energooszcz�dne (LED). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Uzupełnienie brakuj�cego o�wietlenia ulicznego przy ulicach: Bocianiej, 

Orlika, Dworskiej i Stra�ackiej, Modrzewiowej, Podgranicze, Przejazdowej, 

Piaskowej, Go�cinnej, Mostowej, Granicznej. 

4. Budowa chodnika przy ulicy Przejazdowej. 

5.Budowa dróg ul. Bocianiej, Sosnowej, Modrzewiowej, Stra�ackiej, Dworskiej. 

6.Poł�czenie drog� Konopisk z ul. Sosnow�. 

7. Poł�czenie ulicy Zielonej z Dworsk�. 

8. Modernizacja boiska przy ZSP w Aleksandrii. 

9. Utwardzenie drogi ł�cz�cej ul. Zielon� z ul. Pi�kn�.  

10. Odtworzenie rowów przy drogach gminnych: Ksi��ycowej, Gwiezdnej, 

Miodowej, Mostowej, Granicznej, Rolniczej. 

11. Budowa instalacji OZE na ZSP Aleksandria, OSP Aleksandria, budynku 

komunalnym (obecnie Zakładzie Usług Zdrowotnych w Aleksandrii), �wietlicy 

„Dom pod Lip�”. 

12. Uzupełnienie miejsc siedz�cych przy boisku do piłki no�nej.  

13. Budowa ogrodzenia przy OSP Aleksandria. 

14. Zagospodarowanie parku wraz z utrzymaniem czysto�ci wokół parku. 

15. Budowa kanalizacji. 

16.Organizowanie imprez kulturalnych z okazji Dnia Matki, dnia Dziecka, 

Dnia Seniora oraz imprez sportowych Bieg Niepodległo�ci oraz Półmaraton 

Aleksandryjski.  

17. Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych. 

18. Nakładki asfaltowe na drogach gminnych: Rolniczej, Granicznej, 

Gwiezdnej, Miodowej.  

19. Budowa chodnika przy ul. Piaskowej. 

20. Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii. 
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DZIAŁANIA 

 

OKRES 

REALIZACJI 

 

OCZEKIWANE 

REZULTATY 

SZACUNKOWY 

KOSZT 

REALIZACJI 

DZIAŁANIA [zł] 

�RÓDŁA FINANSOWANIA 

Bud	et 

Gminy 

Fundusze 

strukturalne 

Inne �ródła 

1. Przebudowa drogi               

ul. Słonecznej 

2022-2024 

-poprawa bezpiecze�stwa   

  Mieszka�ców i 

kierowców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

650 000,00 X X  

2. Modernizacja 

o�wietlenia ulicznego na 

energooszcz�dne (LED) 

2022-2023 

- poprawa bezpiecze�stwa 

mieszka�ców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

-poprawa stanu �rodowiska 

naturalnego 

850 000,00 X  X 

3. Uzupełnienie 

brakuj�cego o�wietlenia 

ulicznego przy ulicach: 

Bocianiej, Orlika, 

2022-2030 

- poprawa bezpiecze�stwa 

mieszka�ców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

 

ul. Bociania 

100 000,00 

ul. Orlika 

250 000,00 

ul. Dworska i  

Stra�acka 

      200 000,00  

ul. Modrzewiowa 

X X X 
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Dworskiej i Stra�ackiej, 

Modrzewiowej, 

Podgranicze, 

Przejazdowej, 

Piaskowej, Go�cinnej, 

Mostowej, Granicznej 

200 000,00 

ul. Podgranicze 

130 000,00 

ul. Przejazdowa 

      450 000,00  

ul. Piaskowa 

     300 000,00 

ul. Go�cinna 

      94 000,00 

ul. Mostowa  

       200 000,00  

ul. Graniczna  

32 064,00 

4. Budowa chodnika przy 

ulicy Przejazdowej 

2022-2030 

-poprawa bezpiecze�stwa   

  Mieszka�ców i 

kierowców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

3 500 000,00 X X X 

5. Budowa dróg  

ul. Bocianiej, Sosnowej, 

Modrzewiowej, 

Stra�ackiej, Dworskiej 

2022-2030 

-poprawa bezpiecze�stwa   

  Mieszka�ców i 

kierowców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

- poprawa komunikacji                   

w gminie 

ul. Bociania 

1 488 000,00 

ul. Sosnowa 

800 000,00 

ul. Modrzewiowa 

3 200 000,00 

ul. Stra�acka 

3 000 000,00 

ul. Dworska 

1.720 000,00 

X X X 

6. Poł�czenie drog� 2022-2030 - poprawa komunikacji                      

w gminie 6 000 000,00  X X X 
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Konopisk z ul. Sosnow� 

7. Poł�czenie ulicy 

Zielonej z Dworsk� 
2022-2030 

- poprawa komunikacji                      

w gminie 400 000,00 X X X 

8. Modernizacja boiska 

przy ZSP w Aleksandrii 

2022 
-poprawa funkcjonalno�ci 

obiektu u�yteczno�ci 

publicznej 

110 000,00 X  X 

9. Utwardzenie drogi 

ł�cz�cej ul. Zielon� z ul. 

Pi�kn� 

2022-2030 

- poprawa komunikacji                      

w gminie 
1.000 000,00 X X X 

10. Odtworzenie rowów 

przy drogach gminnych: 

Ksi��ycowej, 

Gwiezdnej, Miodowej, 

Mostowej, Granicznej, 

Rolniczej  

2022-2030 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

-poprawa stanu �rodowiska 

naturalnego 

150 000,00 X  X 

11. Budowa instalacji 

OZE na ZSP 

Aleksandria, OSP 

Aleksandria, budynku 

2023-2027 

-poprawa stanu �rodowiska 

naturalnego 

400 000,00 X X X 
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komunalnym (obecnie 

Zakładzie Usług 

Zdrowotnych w 

Aleksandrii), �wietlicy 

„Dom pod Lip�” 

12. Uzupełnienie miejsc 

siedz�cych przy boisku 

do piłki no�nej 

2023-2027 

-poprawa funkcjonalno�ci 

obiektu u�yteczno�ci 

publicznej 200 000,00 X  X 

13.  Budowa ogrodzenia 

przy OSP Aleksandria 

2023-2027 
- poprawa funkcjonalno�ci 

budynku u�yteczno�ci 

publicznej 

 

60 000,00 X  X 

14. Zagospodarowanie 

parku wraz z 

utrzymaniem czysto�ci 

wokół parku 

2023-2027 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

- zwi�kszenie oferty 

rekreacyjnej 700 000,00 X X X 

15. Budowa kanalizacji 2023-2027 -poprawa stanu �rodowiska 

naturalnego 
15 000 000,00 X X X 

16. Organizowanie 

imprez kulturalnych oraz 

2022-2030 
- rozwój kultury                    

i zainteresowa� 
mieszka�ców, 

kultywowanie tradycji 

150 000,00 X  X 
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sportowych 

17. Budowa instalacji 

OZE na budynkach 

mieszkalnych 

2023-2027 

-poprawa stanu �rodowiska 

naturalnego 
10 000 000,00 X X X 

18. Nakładki asfaltowe 

na drogach gminnych: 

Rolniczej, Granicznej, 

Gwiezdnej, Miodowej 

2022-2027 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

1 900 000,00 X X X 

19. Budowa chodnika 

przy ulicy Piaskowej  

2022-2027 

-poprawa bezpiecze�stwa   

  Mieszka�ców i 

kierowców 

- poprawa estetyki 

miejscowo�ci 

- poprawa komunikacji                     

w gminie 

2 000 000,00 X X X 

20. Rozbudowa placu 

zabaw przy ZSP w 

Aleksandrii. 

2023-2027 

- poprawa funkcjonalno�ci 

budynku u�yteczno�ci 

publicznej 

- zwi�kszenie oferty 

rekreacyjnej 

120 000,00 X X X 
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6.  OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKA�CÓW, 

SPRZYJAJ�CYCH NAWI�ZYWANIU KONTAKTÓW 

SPOŁECZNYCH. 

W miejscowo�ci Aleksandria znajduje si� teren, który mo�e by� obszarem o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszka�ców, sprzyjaj�cy 

nawi�zywaniu kontaktów społecznych, ze wzgl�du na jego poło�enie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. Jest to działka gminna nr 267/2, 268/5 obr�b 

Aleksandria Druga w gminie Konopiska poło�ona w centrum wsi przy drodze 

powiatowej. Zlokalizowany jest tam budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. Budynek szkoły jest jedynym z 

najwa�niejszych miejsc spotka� mieszka�ców pełni�cym funkcj� kulturalno -

o�wiatowe wsi, funkcj� integracyjn� mieszka�ców wsi w ró�nym wieku i o 

ró�nych zainteresowaniach. Przebiegaj�cy obok szlak rowerowy b�dzie sprzyjał 

nawi�zywaniu kontaktów mi�dzyludzkich nie tylko danego �rodowiska, b�dzie 

promował jednocze�nie zdrowy tryb �ycia. Przy szkole istnieje boisko, które 

wymaga modernizacji. Jego modernizacja i przebudowa miałaby du�y wpływ na 

zaspokajanie potrzeb społecznych mieszka�ców, szczególnie młodych ludzi. 

Obszar ten jest miejscem wspólnych spotka� mieszka�ców, miejscem 

organizacji imprez sportowych i plenerowych. W obszarze tym znajduje si� 

boisko do piłki no�nej, natomiast istnieje potrzeba budowy boisk sportowych 

wraz z zagospodarowaniem centrum wsi. Teren ten mo�e by� wykorzystany do 

wypełnienia wolnego czasu dzieciom w czasie wakacji np. przez organizowanie 

półkolonii. Teren ten mo�e stanowi� miejsce spotka� i odpoczynku np. dla 

młodzie�y podczas rajdów rowerowych jak i innych grup turystycznych. 

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły na kompleks boisk jest bardzo  

wa�ne, gdy� stworzy to mo�liwo�� do spotka� najmniejszych mieszka�ców wsi 

jak i tych starszych. Zabawy dzieci na �wie�ym powietrzu i w bezpiecznym 
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otoczeniu s� dla ich rozwoju niezwykle wa�ne. Za� mieszka�cy zach�ceni do 

wspólnego sp�dzania czasu, umacniaj� wi�zi mi�dzy sob�. By stworzy� 

maksimum bezpiecze�stwa dla najmłodszych jest potrzeba wybudowania dróg i  

chodników przez cał� długo�� miejscowo�ci, by łatwiej było im dotrze� do 

boiska. Głównym celem zagospodarowania tego terenu  jest zwi�kszenie 

dost�pno�ci dla dzieci i młodzie�y do nowoczesnej infrastruktury sportowej, 

tym samym zró�nicowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, 

w konsekwencji zdrowotnej. 

Drugim miejscem o szczególnym znaczeniu dla mieszka�ców jest Centrum 

Misyjne POBRES. Pozwala im zaspakaja� swoje potrzeby kulturalne i duchowe, 

a tak�e sprzyja  nawi�zywaniu kontaktów społecznych. Ze wzgl�du na 

poło�enie w centrum wsi nieopodal ko�cioła pełni szczególne cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. 
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7. MAPA MIEJSCOWO�CI 

 

 

�obszar miejscowo�ci Aleksandria 
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