Uchwała Nr XXVII/161/09
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Konopnica
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214
poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17
poz. 128,Nr 181 poz. 1337; z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)
Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Plan Odnowy Wsi Konopnica , stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plan odnowy wsi Konopnica
na lata 2009 - 2015
Plan odnowy miejscowości
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1. Charakterystyka wsi Konopnicy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1. Wizerunek Konopnicy na tle Gminy Rawa Mazowiecka.
Gmina Rawa Mazowiecka stanowi zachodnią część Powiatu Rawskiego,
będącego wschodnią częścią województwa łódzkiego. Graniczy z
gminami:
Głuchów
Skierniewice
Nowy Kawęczyn
Cielądz
Regnów
Żelechlinek
Czerniewice
Miastem Rawa Mazowiecka
Miastem i Gminą Biała Rawska

Gmina Rawa Mazowiecka położona jest wokół miasta Rawa Mazowiecka
zajmując obszar blisko 164 km²; wg danych statystycznych z 2004 roku
Gminę zamieszkuje 8505 mieszkańców.
Wieś Konopnica jest jedną z 54 miejscowości wchodzących w skład
Gminy; zajmuje powierzchnię 520,4 ha granicząc z obszarem miasta Rawa
Mazowiecka od południowej strony.
Miejscowości należące do Gminy są znacznie zróżnicowane zarówno pod
względem zajmowanej powierzchni, liczby mieszkańców jak i stanem
zagospodarowania , warunkami ekonomicznymi – głównie za sprawą jakości
gleb, położeniem w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych.
Przez teren Gminy przebiega wiele ważnych szlaków komunikacyjnych;
lokalizacja Konopnicy przy trasie E8 ( Warszawa – Wrocław ) czyni tereny
wsi atrakcyjnymi dla inwestorów nie tylko krajowych, o czym świadczy
uruchomiona w styczniu 2007 roku w Konopnicy firma Arcelor, produkująca
blachy trapezowe z ociepleniem dla dużych hal i obiektów przemysłowych.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku na terenie
Gminy znajdują się 2554 gospodarstwa domowe, przeciętna liczba osób w
gospodarstwie domowym wynosi 3,31 osób. W Konopnicy znajdują się 122
gospodarstwa domowe zamieszkałe przez 431 osób (wg danych z 2003
roku), co stanowi 5 % ludności Gminy.
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Mapka Gminy Rawa Mazowiecka na tle woj. łódzkiego

Statystyczne dane Gminy Rawa Mazowiecka świadczą o tym, że na
koniec 2003 roku najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło
działalność handlową – 38,8%, podmioty świadczące usługi budowlane
stanowiły 14,5%, transportowe 11%. Według tych danych tylko dwa
podmioty na terenie Gminy reprezentowały przemysł, co stanowiło 0,5%
wśród ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Na obszarze Gminy
przeważają małe podmioty gospodarcze – stanowią one jednak główne
źródło dochodów oraz podstawę utrzymania wielu rodzin.
W Konopnicy znajduje się czynna gorzelnia, która wraz z warsztatem
samochodowym stanowi jeden z większych podmiotów gospodarczych Gminy.
Oprócz tego znajdują się podmioty gospodarcze świadczące usługi handlowe,
transportowe oraz naprawy pojazdów i napełnianie gaśnic.
Korzystne położenie Gminy wokół miasta ze statusem powiatu stwarza
szanse rozwoju w zakresie przemysłu, przetwórstwa, usług, handlu oraz rozwoju
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agroturystyki. Na układ komunikacyjny Gminy składa się sieć dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz zabytkowa kolej
wąskotorowa relacji Rogów – Biała Rawska, która obecnie realizuje tylko
okresowe przewozy turystyczne. Dobra infrastruktura drogowa jest czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu Gminy i w znaczny sposób poprawia
warunki życia mieszkańców.
W strukturze gospodarstw przewagę stanowią indywidualne gospodarstwa
rolne; średnia wielkość gospodarstwa wynosi około 5,5 ha, z czego 14,5% ma
powierzchnię 10 ha i większą. Główne kierunki gospodarki rolnej to w równym
układzie produkcja zwierzęca i produkcja roślinna.
Pod względem krajobrazowym najbardziej atrakcyjna jest północna i
południowo-zachodnia część Gminy. Malownicza dolina Rawki i przylegające
do niej obszary leśne sprawiły, że te części Gminy znalazły się w obrębie
Bolimowsko – Radziejowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego oraz w
obrębie obszaru Krajobrazu Chronionego Górnej Rawki.
Dyrektywa Ptasia wyznacza teren doliny rzeki Rawki jako obszar potencjalny
Natura 2000 oznaczony kodem PLH100015.
Najcenniejsze elementy środowiska położone na terenie tych obszarów to:
• Rezerwat wodny rzeki Rawki – na całym biegu rzeki wraz z
starorzeczami i z pasem 10 m po obu stronach rzeki
• Obszar chronionego krajobrazu – Bolimowsko – Radziejowski z doliną
środkowej i górnej Rawki
• Uroczyska „Dębina”, „Grabina”, „Rawski Las” z fragmentami
kompleksów lasów wodochronnych i uroczysk „Byliny – Sanogoszcz”,
„Zagórze”, „Małgorzatów”.
Nie mniej urokliwa jest również dolina rzeki Białki w północno-wschodniej
części Gminy, którą już od wielu lat upodobali sobie niektórzy mieszkańcy
Warszawy i Łodzi – spędzają w swoich domkach letniskowych weekendy i
miesiące wakacyjne.
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Konopnica na tle Gminy Rawa Mazowiecka

Sołectwo Konopnica obejmuje jedną wieś i zajmuje obszar 520,4 ha.
Położone jest po obu stronach trasy E8 Warszawa – Wrocław. Przez wieś
prowadzi droga asfaltowa, po obu stronach rozmieszczone są gospodarstwa
domowe raczej o zwartej zabudowie. Droga ta umożliwia dojazd do trasy nr
725, łączącej Rawę Mazowiecką z Białą Rawską; od trasy E8 wiedzie przez
Żydomice do trasy Rawa Maz. – Skierniewice. Sołectwo ma charakter rolniczy
o typowej produkcji zwierzęco – roślinnej. Występują ziemie IV, V i VI klasy
bonitacyjnej.

5

1.2. Rys historyczny Konopnicy.
Wieś Konopnica leży na prawym brzegu rzeki Rawki, w niewielkiej
dolinie, trzy i pół kilometra na północny wschód od Rawy Mazowieckiej. Liczy
431 mieszkańców.
Konopnica istniała już od XV wieku; była wtedy własnością rycerskiego
rodu Konopińskich herbu Trzaska. Konopińscy byli nielicznym i niezbyt
zamożnym rodem, a tym samym nie piastowali żadnych większych godności w
urzędach ziemskich i grodzkich. Według księgi uposażeń Jana Łaskiego, w
latach 1511 – 1512 wieś płaciła dziesięcinę plebanowi w Rawie Mazowieckiej –
księdzu Stanisławowi Sierzchowskiemu. Na podstawie rejestrów poborowych
króla Stefana Batorego wieś Konopnica miała sześciu właścicieli: Jan
Konopiński miał 7,5 łana – czyli 30 mórg, Hieronim Konopiński - 1/8 łana, czyli
7,5 morgi, Kostka Wolski – 5/4 łana, czyli 75 mórg, Jan Słupecki – 5/4 łana,
czyli 75 mórg, Samson – ½ łana, czyli 30 mórg oraz Walewska – 3/8 łana, czyli
11,5 morgi – razem obszar wynosił 128,12 ha.
W 1944 roku spalone zostały akta grodzkie i ziemskie rawskie, nie można
ustalić właścicieli z okresu XVII i XVIII wieku. Według spisu z roku 1827 wieś
ta leżała w gminie Wałowice i liczyła 23 domy zamieszkałe przez 181
mieszkańców. W 1866 roku znajdowało się już tam 27 domów z 355
mieszkańcami. Była to bardzo duża liczba ludności, gdyż na jeden dom
przypadało ponad 13 osób. Przypuszczać należy, że liczono wszystkich
mieszkańców wsi i dworu; we dworze istniały już czworaki .
W XIX wieku właścicielem dóbr Konopnicy była rodzina Majewskich. W
połowie tegoż wieku zbudowano gorzelnię.
Dobra dworskie składały się z folwarków Konopnica i Zagórze oraz wsi:
Konopnica, Zagórze, Żydomice i Kaleń o łącznej powierzchni 2436 mórg. W
dobrach tych znajdował się młyn, cegielnia i tartak; ziemi włościańskiej było
325 mórg, czyli 182,06 ha.
W okresie międzywojennym ważniejszych wydarzeń nie odnotowano.
Najstarsi mieszkańcy wspominają, że miejscowy dziedzic rozparcelował na
zasadzie sprzedaży część majątku, zwaną obecnie działami.
Od dnia 10 do 16 września 1939 roku istniał we wsi obóz dla ludności cywilnej i
jeńców. Przebywało tu łącznie 2000 jeńców. Obóz ten mieścił się na polu przy
drodze do Warszawy. Więźniowie spali na ziemi, pożywienia dostarczała im
okoliczna ludność.
W okresie II wojny światowej okoliczne lasy dawały schronienie
partyzantom.
Działał oddział dowodzony przez Franciszka Felaka ps. ,,Brzoza’’.
Partyzanci prowadzili akcję sabotażowo-dywersyjne , zwalczali szpiclostwo i
osoby wysługujące się Niemcom , ochraniali placówki tajnego nauczania. W
końcu kwietnia 1943 roku grupa 5 żołnierzy pod dowództwem ,,Brzozy’’
zniszczyła mleczarnię w Regnowie , a w połowie czerwca tegoż roku oddział
dokonał wypadu na Urząd Gminy w Wałowicach niszcząc dokumentację
kontyngentową oraz spisy ludności. W połowie stycznia 1945 roku oddział
6

zaminował i zniszczył 3 mosty , utrudniając wycofywanie się kolumn
samochodowych i taboru konnego okupanta.
Do roku 1940 Konopnica obejmowała trzy części : Konopnica-wieś,
Konopnica-kolonia i Konopnica-folwark.
Od 1941 roku władze niemieckie
traktowały Konopnicę-wieś i
Konopnicę – kolonię jako jedną miejscowość.
Po wyzwoleniu nie dokonano rozdziału administracyjnego i obecnie obie
części stanowią integralną całość. W 1945 roku do parcelacji przeznaczono 133
hektary z majątku Konopnica i w wyniku reformy rolnej właścicielami stali się
mieszkańcy, których następne pokolenia tworzą społeczność Konopnicy. W
okresie międzywojennym wybudowano drewniany budynek szkolny na placu
podarowanym mieszkańcom wsi
przez właściciela majątku . W 1961 roku
wybudowano obecny budynek szkolny; rozbudowano go w latach
osiemdziesiątych.
Znaczna część majątku wraz z gorzelnią została upaństwowiona – weszła
pod zarząd Kombinatu Rolniczo – Przemysłowego Babsk. Kolejne lata zmian w
gospodarce krajowej spowodowały przejęcie gorzelni i części majątku przez
prywatnych właścicieli, zaś teren szkoły oraz boiska sportowego zostały przejęte
przez Gminę Rawa Mazowiecka.
2. Inwentaryzacja zasobów wsi Konopnica
2.1. Zasoby ludzkie
W Konopnicy zamieszkuje 431 osób w 122 gospodarstwach domowych.
Bliskość miasta i okolicznych zakładów przemysłowych powoduje, że
oprócz pracy w gospodarstwie wielu mieszkańców znalazło pracę w
okolicznych zakładach.
2.1.1. Organizacje
W Konopnicy Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1962 roku.
Prezesem został Franciszek Felak, zaś Naczelnikiem straży Roman
Dymowski. W 1972 roku jednostka otrzymała przydział na samochód
pożarniczy Żuk. W 1985 roku rozpoczęto budowę remizy. 17 maja 1998
roku przekazany został sztandar dla tutejszej OSP. Do działań gaśniczych
obecnie używany jest samochód marki Jelcz, który jednostka otrzymała w
1998 roku. OSP zrzesza 35 strażaków.
W 2006 roku przy remizie wybudowano altankę, z której
korzystają mieszkańcy wsi zarówno ci starsi jak i młodzież.
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Zdjęcie 1. Widok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopnicy.

Od roku 1966 działa prężnie Koło Gospodyń Wiejskich, które w
swoim planie pracy przyjęło uczestniczenie kobiet w szkoleniach
rolniczych, organizowanie kursów kroju i szycia, gotowania i pieczenia
oraz organizowanie przed domami ogródków kwiatowych a także
konkursów czystości zagrody. Organizowane są również wycieczki
turystyczno-krajoznawcze a wspólnie z OSP zabawy sylwestrowe oraz
bale karnawałowe. KGW posiada zastawę stołową na 150 osób.
W 1963 roku powstał Ludowy Zespół Sportowy „Klucz”, który
obecnie nazywa się Ludowy Klub Sportowy „SobPol”. Założycielami
byli: Chojecki Jan, Chojecki Tadeusz, Kruszyński Stanisław oraz
Dębowski Andrzej. Sponsorem klubu, który zrzesza miejscową młodzież
jest Marian Sobolewski, właściciel firmy SobPol. W ciągu swej
czterdziestoletniej działalności zespół prowadził rozgrywki w różnych
klasach. Największym sukcesem było zakwalifikowanie się w połowie lat
osiemdziesiątych do IV ligi. Obecnie LKS „SobPol” rozgrywa mecze w
klasie „A”.
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Zdjęcie 2. Drużyna piłkarska Ludowego Klubu Sportowego „Sobol”.

2.2. Infrastruktura
Konopnica jest miejscowością posiadającą utwardzone szlaki
komunikacyjne: gminne - przez wieś od trasy E8 do trasy 725 relacji
Rawa Mazowiecka – Biała Rawska, powiatowe - łączącą E8 z trasą relacji
Rawa Mazowiecka – Skierniewice oraz relacji Konopnica – Rawa
Mazowiecka. Wieś posiada sieć wodociągową, gazową – wchodzącą w
skład gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski –
Warszawa Mory o DN 250 mm/PN 4,0 MPa, którego stacja redukcyjno –
pomiarowa o przepustowości 3000 Nm3/h zlokalizowana jest w
Konopnicy, ziemną sieć telekomunikacyjną od lat 90-tych; obszar wsi
znajduje się w zasięgu wszystkich telefonii cyfrowych. W Konopnicy
znajduje się 122,69 ha wyznaczonych terenów
produkcyjno –
usługowych i infrastruktury technicznej będących elementem struktury
przestrzennej związanej z rozwojem Gminy.
Istniejąca od 1962 roku szkoła była do roku 1981 oraz w latach 1983 –
2000 samodzielną ośmioklasową jednostką. W latach 1981 – 1983 była
Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej; po
reformie oświaty stała się szkołą sześcioklasową, zatrudniającą 11
nauczycieli. W latach 1999 – 2002 dokonano w szkole kilku remontów:
wymieniono ogrzewania na olejowe, wymieniono okna i podłogi na
korytarzu, wyremontowano łazienki, cały budynek został docieplony i
pomalowany oraz dokonano remontu dachu. Szkoła posiada własną
rozsączkową oczyszczalnię ścieków, którą wybudowała Gmina w 2003 r.
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Zdjęcie 3. Widok Szkoły Podstawowej w Konopnicy od frontu.

Zdjęcie 4. Widok Szkoły Podstawowej w Konopnicy od strony boiska szkolnego.
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W 1996 roku przy szkole powstało miasteczko komunikacyjne (wtedy
piąty tego typu obiekt w kraju – zdjęcie poniżej); odbywa się tutaj
egzamin na kartę rowerową oraz coroczne konkursy ruchu drogowego –
szkolne, gminne i powiatowe.

Zdjęcie 5. Miasteczko komunikacyjne.

2.3. Podmioty gospodarcze
Na terenie wsi funkcjonują dwa sklepy ogólnospożywcze, dwie firmy
świadczące usługi transportowe, kilka warsztatów naprawczych samochodów,
punkt nabijania i legalizowania gaśnic samochodowych, nowoczesny, w pełni
zautomatyzowany kurnik hodowli drobiu. Do większych podmiotów
gospodarczych należy ERBEDIM – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno
Drogowych z bogatą historią swojej działalności, archiwum dokumentów
„Tabulus” – choć od niedawna rezyduje w Konopnicy – prężnie się rozwija i
rozbudowuje swoją lokalizację; wcześniej miała tu swoją lokalizację „Agroma”
– firma zajmująca się dystrybucją maszyn rolniczych. Na stałe w pejzaż
Konopnicy wpisała się firma SobPol – gorzelnia i warsztat naprawczy
pojazdów, która stanowi współczesną kontynuację poprzedniej formy
działalności; od wielu lat funkcjonuje punkt sprzedaży detalicznej pasz dla
drobiu, bydła i trzody chlewnej, w którym zaopatrują się nie tylko rolnicy
Konopnicy, ale również okolicznych miejscowości. Na terenie wsi swoją
nieruchomość ma firma logistyczna Logis, działająca także na terenie miasta
Rawa Mazowiecka. Od 2006 roku swoją działalność rozpoczęła firma Arcelor –
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w wybudowanym od podstaw dużym zakładzie produkuje blachy trapezowe z
ociepleniem do budowy wielkich hal produkcyjnych i usługowych.

2.4. Dziedzictwo kulturowe
Na terenie wsi znajduje się zespół zieleni kształtowanej wpisany do
rejestru zabytków na mocy decyzji nr 514 z 8 listopada 1978 roku, wśród
którego znajduje się 109 drzew – głównie lipy drobnolistne, kasztanowiec biały,
klon zwyczajny i rubina akacjowa.

Zdjęcie 6. Aleja lipowa – wjazd do Konopnicy od strony wschodniej

Zdjęcie 7. Stawy i widok na aleję kasztanową

12

Świadectwem dawnej świetności jest park, który otaczał siedzibę
dziedzica dóbr Konopnicy Starży Majewskiego – pozostały resztki słupów
bramy wjazdowej do majątku. Stuletni drzewostan parku składa się z lip,
grabów, kasztanów i akacji. Osobliwością tego miejsca jest kopiec pamiątkowy
rodziny Majewskich.

Zdjęcie 8. Kopiec pamiątkowy rodziny Majewskich.

Czytając napis na tablicy, dowiadujemy się, że Starża Majewski brał
udział w bitwie pod Dubienką w 1792 roku. Za męstwo i odwagę podczas wojny
z zaborcą został odznaczony orderem Virtuti Militari. Od parku odchodzą aleje:
grabowa, lipowa i kasztanowa. Park i aleje są miejscem relaksu i spacerów dla
mieszkańców Konopnicy.
Ciekawym miejscem jest tzw. Dywanikowa Górka – wzniesienie o
wysokości 175,5 m n.p.m. znajdujące się w pobliskim lesie. W okresie zimy
służy jako tor saneczkowy dla dzieci i młodzieży a w okresie letnim jako teren
treningowy dla piłkarzy.
Na terenie wsi znajdują się cztery wiekowe kapliczki – trzy kamienne i jedna
drewniana. Z każdą z nich wiąże się inna historia jej powstania.
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Zdjęcie 9. Kapliczka drewniana zawieszona na lipie.
W dawnych czasach kobiety z folwarku śpiewały przy niej „majówki”

Zdjęcie 10. Kamienna tabliczka usytuowana
na początku wsi – ufundowana przez bezdzietne
małżeństwo w intencji obdarzenia ich potomstwem
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Zdjęcie 11. kapliczka ufundowana w 1928 roku
przez p. Kamińskiego w podziękowaniu Bogu
za ocalone życie.

Zdjęcie 12. Kapliczka św. Jana.

Powyżej kapliczka sprzed ponad 140 lat, której pochodzenie nie jest do końca
znane. Najprawdopodobniej była również znakiem orientacyjnym położonym
przy szlaku handlowym. Zapamiętana jest przez mieszkańców jako kapliczka
św. Jana – tuż po wojnie mieścił się tu jeszcze obraz św. Jana, ale został
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skradziony. Mieszkańcy dbają o jej stan i wygląd, spotykają się przy kapliczce
na tzw. „majówkach”.
3. Ocena mocnych i słabych stron – Analiza SWOT
A) MOCNE STRONY
• Korzystne położenie geograficzne:
- położenie po obu stronach trasy Warszawa – Wrocław
- bliskość Rawy Mazowieckiej
• Aktywne środowisko lokalne
• Spójne, wyodrębnione centrum wsi
• Dobrze rozwinięta infrastruktura: drogi, sieć wodociągowa, sieć
telekomunikacyjna,
sieć
gazowa,
możliwość
podłączenia
szerokopasmowego złącza internetowego
• Tereny inwestycyjne

B) SŁABE STRONY
• Duże natężenie ruchu na drodze krajowej E8
• Brak sieci kanalizacyjnej
• Brak chodników
• Słaba jakość bonitacyjna gleb
• Niewielkie możliwości samozatrudnienia ludności utrzymującej się z
rolnictwa
• Mała aktywność mieszkańców
C) SZANSE
• Możliwość rozwoju poprzez fundusze unijne
- poszczególnych gospodarstw rolnych
- całej wsi
• Przewidywana budowa kanalizacji wsi
• Niski poziom migracji młodych ludzi wynikający z bliskości miasta oraz
dogodnego dojazdu do okolicznych miast
• Zainteresowanie inwestorów wydzielonymi gruntami pod inwestycje
D) ZAGROŻENIA
• Nieuzyskanie przez Gminę dofinansowania na przewidywane inwestycje:
- budowę kanalizacji
- przebudowę boiska piłkarskiego
- odrestaurowanie parku
• Brak bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą krajową E8
• Brak rozpoczęcia inwestycji to strata szansy na rozwój wsi
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4. Planowane zadania na lata 2009-2015.

Analiza potrzeb mieszkańców wskazuje na konieczność dalszego rozwoju
infrastruktury w celu polepszenia warunków życia i działalności gospodarczej.
4.1 Budowa sieci kanalizacyjnych z przykanalikami w miejscowości
Konopnica i Żydomice
Celem inwestycji jest doprowadzenie kanalizacji do 118 gospodarstw; łącznie
2522 m ciągu kanalizacyjnego obejmującego wieś Konopnica i wieś Żydomice.
Instalacja kanalizacyjna służy poprawie bytu mieszkańców poprzez
uregulowanie odbioru nieczystości na terenie gminy.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2009 – 2010.
Koszt inwestycji szacuje się na 3 470 318,93 zł.
Źródła finansowania:
- środki własne gminy – 25%
- środki pomocowe Unii Europejskiej PROW 2007-2013
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”– 75%

Działanie

4.2 Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego
oraz infrastrukturą towarzyszącą w Konopnicy gm. Rawa Mazowiecka
Celem inwestycji jest stworzenie warunków do rozwoju sportu i kultury
fizycznej na terenie gminy poprzez stworzenie odpowiedniej bazy sportowej.
Obiekt będzie służyć zarówno mieszkańcom wsi, członkom Ludowego Klubu
Sportowego, a także innym mieszkańcom gminy, którzy będą chcieli skorzystać
z tej bazy.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2009 -2010.
Koszt inwestycji szacuje się na 1 mln zł
Źródła finansowania:
- środki własne gminy – 500 tys. zł
- środki pomocowe Unii Europejskiej – PROW 2007-2013 Działanie „Odnowa i
rozwój wsi” – 500 tys. zł
4.3 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Konopnica - Żydomice
Inwestycja przewiduje budowę chodnika, przy drodze powiatowej Konopnica –
Żydomice. Budowa chodnika wpłynie na bezpieczeństwo ruchu przy tej drodze,
a także będzie prowadzić do bezpiecznych przejazdów łączących sąsiednie
miejscowości (Julianów, Rawa Mazowiecka) i istniejące ścieżki rowerowe
prowadzące szlakami wzdłuż doliny rzeki Rawki. Inwestycja jest bardzo ważna
dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, a
także przyczyni się do preferowania przez mieszkańców aktywnych form
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spędzania czasu wolnego poprzez spacery po atrakcyjnych terenach doliny
rzecznej.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2009 – 2011.
Koszt inwestycji szacuje się na 240 tys. zł.
Źródła finansowania:
- środki własne gminy –240 tys. zł
4.4 Rewitalizacja parku w Konopnicy.
Celem działań będzie porządkowanie i oczyszczenie parku oraz pielęgnacja
drzew. Działania takie pozwolą na wykorzystanie walorów tego wspaniałego
kompleksu, charakteryzującego się niepowtarzalnymi okazami drzewostanu,
będącymi pomnikami przyrody, wpisanymi do rejestru zabytków. Środki na
prace związane z rewitalizacją parku mieszkańcy pozyskają z dostępnych
grantów a także prace porządkowe wykonają sami.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2011 – 2012.
Koszt inwestycji szacuje się na - 20 tys. zł.
Źródła finansowania:
- środki zewnętrzne (małe granty) -20 tys. zł

Zdjęcie 15. Park z elementem bramy wjazdowej.
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4.5 Realizacja programów związanych z energią odnawialną – budowa
kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności publicznej – budynek
Szkoły Podstawowej w Konopicy
Planuje się realizację programów związanych z energią odnawialną
polegających na budowie kolektorów słonecznych na obiektach użyteczności
publicznej. Jako jednym ze wskazanych obiektów program ten obejmuje także
budowę kolektora na użytek Szkoły Podstawowej w Konopnicy.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2013.
Koszt inwestycji szacuje się na 15,7 tys. zł
Źródła finansowania:
- środki własne – 8,5 tys. zł
- środki zewnętrzne (WFOŚ) – 7,2 tys. zł
4.6 Modernizacja drogi prowadzącej ze wsi Konopnica do kolonii
Konopica
Planuje się wykonanie utwardzenia drogi prowadzącej ze wsi Konopnica do
kolonii Konopnica, a w efekcie do trasy E8. Planowany odcinek do
modernizacji wynosi 0,7 km. Działania te wpłyną na bezpieczeństwo ruchu, a
także umożliwią mieszkańcom kolonii sprawny przejazd do wsi.
Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2013 - 2014.
Koszt inwestycji szacuje się na 200 tys. zł
Źródła finansowania:
- środki własne – 200 tys. zł
4.7 Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku remizy strażackiej i prac
remontowych w budynku
Celem inwestycji będzie termomodernizacja budynku remizy oraz wykonanie
elewacji zewnętrznej, a także prace remontowe mające na celu przygotowanie
pomieszczeń budynku do działalności kulturalno – rekreacyjnej.
Realizacja inwestycji jest planowana na rok 2015.
Koszt inwestycji szacuje się na 200 tys. zł
Źródła finansowania:
- środki własne – 200 tys. zł
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Harmonogram zadań
Działanie
Budowa sieci kanalizacyjnych z
przykanalikami w miejscowości
Konopnica i Żydomice

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budowa zespołu boisk
sportowych z budynkiem
zaplecza socjalnego oraz
infrastrukturą towarzyszącą w
Konopnicy gm. Rawa
Mazowiecka
Budowa chodnika przy drodze
powiatowej Konopnica
Żydomice
Rewitalizacja
parku
w
Konopnicy
Realizacja
programów
związanych
z
energią
odnawialną
–
budowa
kolektorów słonecznych na
obiektach
użyteczności
publicznej – budynek Szkoły
Podstawowej w Konopicy
Utwardzenie
drogi
prowadzącej ze wsi Konopnica
do kolonii Konopica
Wykonanie
elewacji
zewnętrznej budynku remizy
strażackiej i prac remontowych
w budynku

Plan Odnowy Wsi Konopnica na lata 2009-2015 został wykonany zgodnie z instrukcją do
planu odnowy miejscowości opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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