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Uchwala Nr 191/XXIV/I0
Rady Gminy Starcza

z dnia 25 sierpnia 201 0 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo6ci Lysiec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2OO1r. Nr 142 poz. 1591 z p62n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwala co nastqpuje:

s 1 .
Zat.rvierdza siq Plan Odnowy Miejscowo5ci Lysiec na lata
2019-2017, realizowany w ramach dzialania ,,Odnowa i rozw6j wsi"
objqtego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013
o tresci stanowiAcej Zatqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

s2 .
Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy Starcza.

s3 .
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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R A D A  G M I N Y
w StarczY Zal4cznik Nr I

do Uchwah Nr 19lr{XV/I0
Rady Gminy Starcza
z dnia 25.08.2010r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCI I-,YSIEC

Pragniemy, aby Lysiec byl wsiq zadbanq atrakcyjnq
i bezpiecznq z rozwinigtq infrastruktur4 technicznq, gdzie
mieszkaficy chcA nie tylko mieszkae i pracowa€, ale
rownie2 akwnie wypoczywae.
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1. Charakterystyka miejscowo6ci Lysiec

Miejscowo6d Lysiec polo2ona jest na terenie gminy Starcza w odleglo6ci
okolo 12 kilometrow na poludnie od Czqstochowy - siedziby powiatu i68 kilometr6w
od Katowic - stolicy wojew6dztwa. t-ysiec zajmuje obszar okolo 329 ha, na kt6rym
zamieszkuje obeenie 389 osob (stan na 31.12.2009r.).

Nazwa osady wywodzi sig od 96ry Lysiec, zwanej te2 Gor4 Lysieckq ( 331m
npm.), na zboczu kt6rej ulokowana zostala najstarsza czg56 wsi.

Pierwszy zapis dotyczqcy miejscowo5ci znajduje sie w 2r6dle z 1662 roku,
gdzie nazwg wioski zapisano w brzmieniu obecnym. Inne 2r6dla historyczne
wymieniajq wie5 pod mianem t-yszec i Lisice.

Osada do 1911 roku nale2afa do parafii Poczesna, a od tej daty do parafii
Starcza.

W czasach przedrozbiorowych Lysiec byl wlasno6ciq krolewskq starostwa
olsztyriskiego, w 1788r. oddanqwraz z Osinami w dzier2awq przez kr6la Stanislawa
Augusta Poniatowskiego staro6cie olsztyriskiemu Slanislawowi Soltykowi i jego
2onie Karolinie z Potockich

W 1783 roku wie5 nale2ala do wojtostwa Osiny. W tym2e roku w osadzie
zamieszkiwaly 63 osoby, wSrod nich 3 narodowo6ci 2ydowskiej. W 1791 roku
miejscowo6i liczyla 11 domow, w tym 1 dom zamieszkaly przez Kazimierza
Dorochowskiego, do2ywotniego komornika pzy kawalku gruntu i 55 mieszkaric6w, z
tego 5 osob rodu szlacheckiego.

Wiek p6zniej, to jest w 1BB4r. w LyScu stalo 18 domow ze 122 mieszkaricam i,
a istniejqcy wowczas przy wiosce folwark - wchodzacy w sklad d6br ziemskich
generala Lebiediewa lako tzw. majorat -posiadal 1 dom i 10 ludzi.

W dwudziestoleciu migdzywojennym wioska skladala siq z trzech osad:
t-y6ca, Kolonii t-ysiec (Pariskie) iLysieckich Komornikow. Kolonia Lysiec powstala w
wyniku parcelacji w latach dwudziestych folwarku pafistwowego, dawnego
,,majoratu".

W 1933 roku t-ysiec z przysiolkami mial 328 hektar6w powierzchni ( 192 ha
ziemi ornej), 43 budynki mieszkalne i280 osob. W omawianym czasie (1931r.)
istnialo w t-y6cu pzedszkole (ochronka) i funkcjonowala prywatna cegielnia.

Do 1952r. wie6 nale2ala do gminy Rqkszowice. W latach 1952-1954 i 1973-
1991 Lysiec znalazl siq w gminie Kamienica Polska, zaS w latach 1954-1973 w
granicach gromady Starcza.

Po ll wojnie Swiatowej w latach piqcdziesiqtych w Srodku wioski
wybudowano stra2nice, natomiast w latach sze6idziesiqtych przeprowadzono
elektryfikacjq wsi i wybudowano drogq bitq przez wie6. W 1970 roku ludnoSi
solectwa liczyla 394 osoby, a powierzchnia wynosila 329 hektar6w.
W 1977 roku liczba mieszkafic6w wzrosla do 433 ludzi i orawie taka sama zostala
odnotowana w 1988 roku (431 os6b).

Na mocy Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 1991 roku
utworzono Gming Starcza, a miejscowo5c Lysiec stala sig jedn4 z pigciu jej solectw.

Wioska t-ysiec powsiala jako typowa ulic6wka z jednq gl6wna ulic4 pzy
ktorej z rzadka lokowane byly pierwsze chalupy. Z czasem liczba budynkow w ciqgu
calej ulicy zwiqkszyla siq do tego stopnia, 2e stanowiq dziS zwartq zabudowq
zagrodowq na odcinku 1 km .

Gl6wna ulica przez wie6, to stary trakt prowadzqcy z Koziegl6w przez Rudnik
Wrelki. Lvsiec. Rekszowice Wvoode i Dibow do Czestochowv ( a wla6ciwie do
dawnej Czgstoch6wki i na Jasnq G6rg).
Od drogi gl6wnej odchodzq drogi boczne, przy kt6rych powstaje nowa zabudowa
zagrodowa i jednorodzinha.



Wioska obecnie stanowi jednq calo56, chod mieszkancy od dawna dzielq jq na
trzy czqSci: t-ysiec G6rny (G6ra), t-ysiec Dolny (Dol) i Koloniq Lysiec (Pariskie).

W poludniowej czqSci wsi, czyli na tzw. Pariskim od I dekady XXI w. powstaje
osiedle domk6w jednorodzinnych. Jest to efekt podzialu grunt6w rolnych na dzialki
budowlane.

Odradza sie tez przysiolek Lysieckie Komorniki, w kt6rym ostatnie
zabudowania rozebrano na poczqtku lat 60{ych XX w
Nowy wla6ciciel Komornikow rozpoczQ budowg okazalego domu mieszkalnego.

Centrum wsi t-ysiec stanowi obszar skupiony wokol remizy OSP. Tutaj, opr6cz
budynku straznicy ze Swietlicq dla mlodziezy, znajdujq siQ: sklep og6lnospozyvvczy,
przystanek autobusowy, miejsca parkingowe izarezenvowany teren pod plac zabaw
i boisko do siatk6wki pla2owei.

2. Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie miejscowo6ci
2.1. Zasoby przyrodnicze i turystyczno - rekreacyjne

Okolice miejscowo6ci t-ysiec to wspaniale tereny rekreacyjne z czystym
powietrzem, mieszanymi lasami i krajobrazem urozmaiconym pagorkami.

Najwyzsze wzniesienie w gminie Starcza to ostancowe wzg6rze Lysiec
(331m npm ) - zwane potocznie G6rq t-ysie.ckq - polo2one w pa6mie Garb6w
Rekszowickich Progu Herbskiego Wyzyny Slqsko - Malopolskiej. Zbudowane
ono jest z utwor6w jurajskich (piask6w i piaskowcow tzw. warstw lysieckich).

Zbocza g6ry poro6niete sq rzadkim lasem ( zwanym w l iteraturze
historycznej zaro6lami Promren ) z domieszkq brzozy i dgbu.

Na poludniowym stoku zachowalo sig ki lka starych bukow, jedynych
owocuj4cych na terenie gminy. Z kolei po p6lnocnej stronie znajduje sig
skupisko starych grabow, poSrod ktorych wije sig bluszcz pospolity.

Na uwagq zasluguje tez okazaly dqb szypulkowy o obwodzie 240 cm.
W podszycie wystgpujq l icznie: leszczyna, jarzqbina, 9169 i kruszyna oraz
rzadkie tu - kalina koralowa i trzm ielina.

Opr6cz zasobow przyrodniczych g6ra t-ysiec posiada walory
widokowe. Stad rozciqgajq siq wspaniale widoki na: Jurq Krakowsko -
Czgstochowskq (ruiny zamku w Olsztynie, Sokole G6ry), P169 Woznicki z
g6rq Grojec (rezerwat przyrody), obszar Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad
G5rnq Liswarta", a tak2e miasto Czqstochowq z Jasnq G614.

CaIe wzg6rze w okresie miqdzywojennym i po wojnie a2 do lat 60{ych
XX w. slu2ylo do przeprowadzania cwiczen wojskowych.

t-agodny szczyt Gory Lysieckiej w 2006 roku zostal zagospodarowany.
Dziqki dofinansowaniu z Urzqdu M arszalkowskiego i przy udziale
mieszkaric6w wybudowano na wzniesieniu boisko do pilki no2nej z
zapleczem rekreacyjnym. To dzigki inicjatywie mieszkaic6w t-y6ca powstalo
o96lnodostgpne boisko sportowe, pokryte murawq, zagospodarowane wokol
obiektam i m alej architektury (deszczochron, krqg ogniskowy, lawki ).

Na G6rze t-ysieckiej bierze poczqtek szlak rowerowy, ktory prowadzi
do Parku Krajobrazowego w Starczy.

Przez miejscowo5c Lysiec ciagnie siq od dawna szlak pielgrzy.mkowy.
Tgdy przechodzq tysiqce pqtnik6w w okresie letnim z G6rnego Slqska i
Zaolebia na Jasna Gore. Tu czesto te2 oielorzvmi nocuia.



2.2. Dziedzictwo kulturowe

W LyScu do czas6w dzisiejszych nie zachowaly siq zadne obiekty
zabytkowe.
Ostatnia, ze starych drewnianych chalup, wpisanych do wojewodzkiej ewidencji
zabytk6w, zostala rozebrana w latach 80{ych XX wieku,
Stojq jeszcze we wsi dwa drewniane domy sprzed 1939 roku, ktore stanowiq
jedynie warto6i historycznq.

2.3. Infrastruktura spoleczna

Na terenie solectwa nad pozqdkiem i bezpieczenstwem mieszkaic6w czuwa
Komisariat Policji w Poczesnej, natomiast w zakresie ochrony przeciwpo2arowej
mieszkaricy mogq liczyi na wlasnq jednostkg Ochotniczej Stra2y Po2arnej w t-y6cu.

Z roku na rok maleje liczba po2ar6w gospodarstw domowych, ale odnotowuje
sie po2ary poszycia le6nego i traw na nieu2ytkach.
Jednostka dziala prq2nie odgrywajqc jednocze6nie waznq role w dzialalno6ci
spolecznej. Pelni bardzo wa2nq rolq wychowawczq dla dzieci i mlodzie2y, poniewaz
poprzez slu2be po2arniczE ksztaltuje postawe oby,watelsk4 uczy oraz rozwija
sprawno6c fizyczn4

Wielkq zaslugq wladz OSP w Ly5cu bylo r6wnie2 zaanga2owanie zarowno
doroslych jak i mlodzie2y w prace spolecznq pzy remoncie czq5ci garaZowej stra2nicy
oraz Swietlicy wiejskiej

Remiza OSP zostala wybudowana w latach pigcdziesiqtych XX wieku, a w latach
dziewiqcdziesiqtych na piqtrze budynku wygospodarowano jedno pomieszczenie na
SwietlicA wiejsk4

Tutaj odbywajq sie zabawy sylwestrowe, wesela i inne imprezy
okoliczno6ciowe, tak2e zebrania wiejskie i posiedzenia OSP. Ze Swietl icy przede
wszystkim korzysta mlodzie2, kt6ra urzadzila sobie w jednym pomieszczeniu
m ata s t fownte



Na terenie ws, nie ma o6rodka zdrowia. Opiekg nad mieszkancami calej gminy, w
tym mieszkaric6w t-ySca, sprawuje Publiczny O5rodek Tdrowia w Starczy, kt6ry
Swiadczy pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby i rodziny znajdujqce sig w trudnej sytuacji 2yciowej maj4 mo2liwo6c
korzystania ze wsparcia finansowego i porad Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej.

2.4. lnfrastruktura techniczna

Przez miejscowo6i Lysiec przebiega droga powiatowa Czestochowa - Rudnik
Maiy i droga gminna t-ysiec - Wasna. Stan techniczny tych dr6g nie jest najlepszy, co
wi42e siq z tym i2, przewidziane sq do calkowitej przebudowy - droga powiatowa w
bie2qcym roku, a gminna w latach nastgpnych. Dla poprawienia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i estetyki wsi jeszcze w tym roku planuje sig budowg chodnika wzdlu2 ul.
Czestochowskiei.
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W Ly6cu usytuowane sq dwa przystanki komunikacji publicznej.
Autobusami PKS S.A. Czestochowa moZna dojecha6 do Eytomia, Czqstochowy,
Kamienicy Polskiej, Piekar Slqskich, Starczy i Tarnowskich G6r. Od l istopada
2006 roku kursuie te2 wahadlowo orvwatna l inia busowa firmy ..Uni-Metal"
Koniecpol na trasie Tarnowskie G6ry- Wozniki - Starcza - Czqstochowa.

W ostatnich kilkunastu latach miejscowo66 wzbogacila sig o energooszczgdne
o6wietlenie ulic i siec wodociqgow4 gdzie woda konsumpcyjna dostarczana jest z
gminnego ujgcia wody, a wszyscy mieszkaricy majq mo2liwo6i korzystania ze
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodg.

WigkszoSc gospodarstw posiada przylqcza telefoniczne stacjonarne. Obszar
calej miejscowo6ci objqty jest zasiegiem nowoczesnej telefonii cyfrowej.

Bardzo wazna dla mieszkaric6w stala siq inwestycja gminna, polegajqca na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dziqki kt6rej upozqdkowano w6wczas
przydomowq gospodarkg Sciekowq w 1 00{u procentach (2003r. ).



Jednak w dalszym ciqgu sq wydzielane kolejne dzialki pod budownictwo
jednorodzinne i powstaje nowa zabudowa.
W zwiqzku z poryzszym na powstajqcym nowym osiedlu zaplanowano na najbli2sze
lata budowg wodociqgu i kanalizacji sanitarnej.

W miejscowoSci prowadzona jest selektywna zbiorka odpad6w nadajqcych siq do
recyklingu. Zorganizowano rowniez wywoz Smieci oraz punkty selektywnej zbi6rki
odpadow; plastik, szklo.

2.5. Gospodarka i rolnictwo

Naturalnq funkcjq wsi jest rolnictwo, a caly jej obszar stanowi dogodne tereny
lowieckie. Rolnictwo odgrywa coraz mniejsza role dla mieszkancow. Niemal nie
wystgpujq gospodarstwa, w ktorych uprawa roli bylaby podstawq ich dzialalno6ci.
Uprawy zbo2owo-okopowe, chow bydla i hodowla trzody chlewnej majq znaczenie
uboczne i gl6wnie wykorzystane sqna potrzeby wlasne.
Przyczynq takiego stanu jest du2e rozdrobnienie gospodarstw ( 2,0 - 5,0 ha) z
przewagq slabych gleb i czgsto odlogowanych oraz niska rentowno66 produkcji
rolniczej.

Struktura wykotzystania grunt6w w Ly6cu prezentuje sig nastgpujqco:

Rodzaj grunt6w Powlerzchnia w ha udzial 0/6 w ogdlnei powierzchni wsi

Grunty orne 46,5

L-qki i pastwiska 58 17 ,6
Lasy, grunty zadrzewione i
zaKrzewrone

l z 3,7

Nieu2vtki 4 1 , 2
Cdloqi i uqory 6l 24,9
Drogi 7 z , t

fereny zajete pod zabudowg I J 4,O
Razem 329 100
abela Nr 1 .Strul4ura upraw w

Najwigkszq powierzchniq zajmujq grunty orne (46,5%), co Swiadczy o tym, 2e
mieszkahcy wsi w dalszym ciqgu uzyskujq dodatkowe dochody z gospodarstw rolnych.
Nie mniej jednak odlogi i ugory plasujq siq na drugim miejscu (24,90/.), co Swiadczy o
du2vm spadku zainteresowania oraca na roli

Rof nictwo nie stanowi gl6wnego 2r6dla utrzymania mieszkancow. Jednak mimo
to mogloby stanowi6 2r6dlo utrzymania jako gospodarstwa agroturystyczne. Oprocz
prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkahcy zajmujq sie te2 dzialalnoSci4
gospodarcz4

Na terenie wsi istnieje kilka podmiot6w gospodarczych zajmujqcych sig glownie
handlem. Czq6c mieszkancow, glownie mlodsze pokolenie, czerpie dochody poza
miejscem zamieszkania z pracy najemnej w innych sektorach gospodarki narodowej
oraz z prac sezonowycn.

Jednak na stale zwiqzali sig z solectwem i tu widzq swojq pzyszlo5c i lepsze jutro
swoich dzieci. Zwlaszcza, ze polo2enie miejscowosci w sqsiedztwie wa2nych szlakow
komunikacyjnych daje du2e mo2liwo5ci.



Mieszkancy mog4 realizowai swoje przedsigwziqcia anriqzane z ruchem
drogowym otaz o charakterze turystycznym, np. w zakresie infrastruktury
przydroZnej i bazy noclegowo - gastronomicznej.
Lysiee jest bowiem ezgsto miejseem wypoc-zynku gielgzymow, kt6zy w dt'sdze na
Jasn4 G6rg korzystajq z nocleg6w. Czqste pielgrzymki wiernych stwarzajq mo2liwo6ci
rozwoju turystyki, co jest szansq do powstanie malej gastronomii.

Podzial wiekowy mieszkaic6w przedstawia poni2sza tabela:

Przedzial wiekowy Kobietv Me2czvZni Razem o/o

0€ 1 4 a a to 6,7

7-16 18 20 38 9,8

17 -25 za 17 42 10,8

2645 3D OJ 1 1 9 30,6

46€5 OJ 1'15 29,5

Powy2ej 55 35 14 49 12,6

Razem 21'�i 178 389 100
Tabela Nr 2. Struktura wiekowa mieszkahc'w wsi Lysiec.

Jak wynika z przedstawionej struktury wiekowej w t-yscu zamieszkuje najwiqcej
osob w wieku produkcyjnym ( 2645 lat), co daje du2e mo2liwo6ci wlasnej
przedsigbiorczoSci. Niepokojqcym zjawiskiem jest niski wska2nik najmlodszej grupy
wiekowej ( 0-6 lat), ktory stanowi tylko 6,7% calej struktury wiekowej.



3. Ocena mocnych islabych stron miejscowo6ci - analiza SWOT

Popzez analizg SWoT postarano sie wykaza6 mocne islabe strony miejscowosci tysiec oraz
potencjalne jej szanse izagrozenia stwarzane pzez oloczenie. Analiza ta, pozwala na okreslenie
obecnej syluacji tej miejscowo5ci oraz wskazania przysziych kierunk6w jej rozwoju

brak uci4iliwego dla Srodowiska przemyslu
czyste powietrze i piekne krajobrazy
dobry stan Srcdowiska naturalnego ( duia
powierzchnia las6w i zakrzewied )
skanalizowanie wsi z podlqczeniem do
oczyszczalni gminnej
zwodociegowanie wsi z podleczeniem do
gminnego ujecia wody
telefonia stacjonarna i kom6rkowa
dostep do Internetu
zorganizowany system w)Mozu odpad6w
stalych z punktami ich segregacji

dzialalno66 o(ganizacii gozacqdowych i
sroratarzyszcri
dobra sie6 d169 o nawierzchni bitumicznej
poloienie przy drodze powiatowej i dogodne
polqczeniakomunikacyjne autobusami z
Czgttochowq i miastami Gornego Slqska
dogodne waruDki do rozwoju turystki i do
S(owadaeRia gqsgoda(stt{ ekotogbrRych
aktywnosd mieszkafc6w w podejmowaniu
iniciztw son,�tef,znych
dobra wsp6lpraca z samorzeqem gminy

wystepujqce bezrobocie
slaby rozw6j lokalnej przedsiebiorczogci
brak zaklad6w produkcyjnych i mala
liczba punkt6w uslugowych
brak bazy gastronomicznej
mala liczba obiekt6w sportowych
brak zaplecza socjalno - szatniowego
dla sportowc6w
mala powierzchnia gospodarstw rolnych
niski poziom technologiczny
gospodarstw
slabe zainteresowanie rozwojem

b(ak placu zabaw dla dzieci
bak c,bdai* v
brak parking6w
brak bezpiecznyqh i atrakcyjnych miejsc
do spotkai dla dzieci i mlodzieiy
brak nowoczesnej duiej Swietlicy do
spotkai wiejskich -obecna nadaje sie
do catkow(ego (eRoRtu
niedostateczna ilo3e bkalnych
inw€stycii
niski poziom 2ycia w6r6d czegci
mieszkafc6w
apatia spoleczna

motliwos6 skorzystania ze Srodk6w funduszy
unijnych w zwiazku z przynaleinosciq do Unii
Europ€jskiej
sprzyjajqca polityka regionalna ze slrony
rzadu i wladz wojew6dzkich w tym
adresowana do rozwoju obszar6w wiejskich,
wsp6lpraca z gminq przy realizacji strategii
rozwojowej
budowa autostrady Al z miejscami obslugi
podr62n)rch z moiliwogcia tworzenia nowych
miejsc pracy
moda do mieszkania .,za miastem"
moiliwo6ci pod+eczenia do sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej
nowopow.tabrch budynk6w mie3rkalnych
moiliwo6i wykorzystania teren6w legnych do
podniesienia atrakcvinoSci rekreacvinei i
turystycznej
doplaty bezposrednie dla rolnik6w
wzrost Swiadomosci ekologicznej
mieszkaic6w
moiliwos6 rozwoju mlodzieiy uzdolnionej
sportowo
integracja mieszkafc6w dla realizacji

przynaleinos6 do Unii Europejskiej -
jako zwiekszenie konkurencyjnosci i
odpfyw n*odziery do pracy za granica.
upadanie malych i 5rednich
gospodarstw rolnych
brak stabilnosci w polityce wspierania
rozwoju obszar6\rv wiejskich i
go3podarki rolnej
mala liczba urodzef
utrzymujqcy sie wysoki wskainik
bezrobocia
brak dostatecznych Srodk6w
fi nansowych na realizacje inwestycji
uboienie czesci s poleczefstwa
rosnqce patologie spoleczne
(alkoholizm, narkomania)
n!es!ab!!na56 prawa



4. Opis planowanych zadaf
a ktywizujqcych spoleczno66

inwestycyjnych i
lokalna w latach

przedsiewziee
2010 -2017

L.
p.

Nazwa zadania Cele Przezna-
czenie

Harmo-
nogram
realizacji

Koszt
inwesty-
cii (PLN)

Zr6dla
finanso-
wania

1

Budowa
chodnika w ul.
Czestochow-
skiej

Poprawa
b€zpieczeistwa
u2)tkownik6w
ruchu
drogow€go

Stworzen ie
nowoczesnej
i nfrastru ktu ry
drogowej dla
uit/tkownik6w
ruchu drogowego,
w tym pieszych

mlor. 821.063.-

-Bud2et
gminy

- Bud2et
Powiatu

- Budiet
Pafstwa

2

Budowa
wodociqgu w
ul. Jesionowej

Rozbudowa
intrastruKury
wodaeia€owej
Poprawa
warunk6w i)rcia
mieszkafc6w

Stworzenie
mo2liwoSci
prz,vfapzcnia sie
i korzystania z
sieci
wodociqgowej
mieszkafcom

2010r. ' t  10.986.-
- Budtet
gminy

- Slodki
unijne
(PROW

3
Budowa placu
zabaw i boiska
rekreacyjnego

Rozw6j rekrcacji
i sportu

Stworzenie baz y
sportowej i
wypoczynkowej
dla dzieci i
rnlodzieiy

2O11r. 59.8.t6.-
-Budzet
gminy

- Srodki
unijne
(PRow)

4
Budowa
wodoci4gu na
osiedlu

Rozbudowa
infrastruKury
wodociqgowej
Poprawa
werunk6w 2:/cia
mieszkafc6w

Stworzen ie
moiliwo6ci
korzystania z
wodociqgu nowym
mieszkafcom

2O11-20121 - 190.000.-
-Budiet

gminy
- Srodki
unijne

(PRO!J)

5

Modernizacja
budynku
straznicy wnz
z budowq
parking6w
pned i za
budynkiem

Poprawjakosci
iycia i
bezpieczefstwa
publicznego
mieszkafc6w
Poprawa estetyki
centrum wsi.

Stworzenie
miejsca kultury i
rozrywki
sluiecego
integracji
spolecznosci
'/yiejskiej

)av14aau1t -5UU_UUi _- -Budiei

9miny
- Sr6dki
uaij ne

(PROW)

o

Budowa
kanalizacji
sanitarnej na

Podniesienie
jako6ci
Srodowiska

Stworzenie
systemu
odprowadzania
6ciek6w z posesji
aiacrL-6-.4',' A^

gminnej
oczyszczal n i
Sciek6w

2016r. -600.000.-

-Budiet
gminy

- Srodki
wFar(ia:w

Budowa tarasu
widokowego
(platformy) na
g6ne Lysiec

Rozw6j rekreacji
iturystyki

Zwiekszenie
atrakcyjno6ci wsi.
Stworzenie
miejsca
turystyczno-
wypoczyn l(owego
dla mieszkaic6w i
turyst6w

2017r. -r00.0m.- - Budiet
gmrny

- Srodki
u nijne

1 0



4.1. Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji.

lnwestycja zostanie zrealizowana na czesci dzialki gminnej (nr 2O4 - o pow. 1 1 ?10m2 ) -
pzylegajqcej do ul. Stra2ackiej.

W zakresie przedsigwzigcia polegajqcego na budowie placu zabaw i boiska
rekreacyjnego w miejscowosci Lysiec wchodzi:

a) budowa placu zabaw z montazem:
w rym:
-zestawu rekreacyjnego ( fortecy ze 4e2d2alni4,
- hu6tawki,
- karuzeli,
- przeplotki,
- kiwki (sprg2ynowca),
- huStawki wagowej.
Plac zabaw ( o wymiarach 50m x 10m ) i powierzchni trawiastej zostanie wykonany
na terenie wczeSniej ju2 ogrodzonym plotem .
/Ogrodzenie nie wchodzi w zakres projehu/

b) budowa boiska rekreacyjnego do siatk6wki plazowej ( o nawiezchni z piasku), kt6re
bgdzie wyposazone w :
- slupki stalowe 3 czgsciowe - 2 szt,
- linki odciqgowe - 4 sztuki
- siatke tumiejowq obszytq tasmq
- napinacze siatki -2 szt,
- iinie do wyznaczania poia gry z elemenlami mocujqeymi.

Boisko do siatk6wki plaiowej ( o wymiarach 'l6m x 8m ) bedzie ogrodzone
pilkochwytami o wy.okoaci am. Pitkochwyty bedq umictzczonc w odlcgfoSci lm od linii
bocznych boiska i 2,5m od linii zasiatkowych boiska.

W zakres pzedsiewziecia wchodzi takae czyszczenie oraz zagospodarowanie terenu, na
kt6rym zostane wybudowane lub zamontowane Ww elementy placu zabaw i boiska
rekreacyjnego.

Inwesiycja ma slu2yc mieszkaicom do codziennej rekreacji i wypoczynku czynnego.
Wybudowanie placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego pozwoli na lepsze wykozystanie
istniejqcej infrastruktury znajdujqcej sie na dzialce sqsiedniej (Swietlica wiejska dla
mlodziezy).zainstalowanie wszystkich elementorv pozwoli zaspokoi6 pottzeby rekreacji i
wypoczynku dzieci i miodziezy.

5. Opis icharakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaric6w.

Polo2enie i charakter solectwa gwarantujq intensywny rozw6j, procesy
rozwojowe pzebiegajq bardzo dynamicznie, stale przybywa nowych mieszkanc6w,
zagospodarowujq sig coraz to nowe tereny mieszkaniowe, a wieS rozrasta sig o nowe
ulice i nowe osredla.

Szczegolnie wa2nym miejscem dla mieszkancow solectwa t-ysiec jest obszar
pofozony w centrum wsi pzy remizie OSP. Straznica zostala wybudowana w latach
pigidziesiqtych XX wieku w czynie spolecznym, pzy znacznym udziale stra2ak6w -
ochotnik6w.

W latach osiemdziesiqtych i dziewigcdziesiqtych XX wieku remiza byla
przebudowywana. W 2009 roku ostatni remont dotyczyl pomieszczeri
wykorzystywanych na SwietlicA wiejsk4
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To dzigki wsparciu finansowemu Urzqdu Marszalkowskiego i przy wkladzie
spolecznym mieszkaie6w zostaly odnowione dwa pomieszczenia (sala spotkari i mini
silownia )

Swietlica jest miejscem, gdzie nrlodzie2 doskonali swojq tg2yzne fizyczn4 gra
w tenisa stolowego, bawi sig na wieczorkach tanecznych, organizuje prywatki iinne
spotkania towarzyskie.

Za njwa2niejsze dzialania pozwalajqce na poprawe warunk6w 2ycia w
solectwie i spzyjajqce nawiqzywaniu kontakt6w spolecznych ( do realizacji na
najbli2sze lata) mieszkaricy uznali przede wszystkim dalszy rozw6j miejsc rekreacyjno-
kulturalnych oraz stworzenie estetycznych przestrzeni publicznych.

Jednq z dr6g tej poprawy bqdzie zagospodarowanie centrum wsi - obszaru o
szezeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaric6w - poptzez budowg
chodnika wzdlu2 ul. Czqstochowskiej, budowg placu zabaw i boiska rekreacyjnego do
siatkowki plaZowej, a tak2e modernizacjq budynku straZnicy wraz z budow4 parking6w
(przed i za budynkiem remizy)

Wolq mieszkaic6w jest, aby centrum wsi bylo estetyczne i atrakcyjne, aby
cala wie5 , dziqki temu zyskaia, stala sig schludna i ladna.
t-ysiec ma stai siq rowniez wsiq bezpiecznq z rozwiniqtq infrastrukturq techniczn4
miejscem wypoczynku, turystyki i rekreacji dla miejscowych oraz pzyjezdnych.
Zycie wsi ma stac sie bardziej zintegrowane, z nastawieniem na dzialania przyjazne
ludziom i otoczeniu.

Dlatego te2 jeszcze w tym roku, przy przebudowie drogi powiatowej (ul.
Czestochowskiej) bgdzie budowany chodnik dla pieszych. Chodnik poprawi
bezpieczefistwo ruchu drogowego, w tym pieszych, estetyke wsi, jak r6wnie2 bedzie
sprzyjac nawiqzywaniu kontakt6w spolecznych.

Nawiazywaniu wiezi miedzyludzkich sluzy juz budynek remizy OSP ze
Swietlicq wiejskq. Tu doro6li i mlodziez spotykajA siq i wymieniajq swoje poglqdy na
162nych uroczysto6ciach i zebraniach.

Jednak mieszkaicy dalej chcq zagospodarowywac centrum wsi. Z my6lq o
najmlodszych, pragnq urzqdzi1 plac zabaw i boisko rekreacyjne do siatk6wki
plazowej.
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Z tylu remizy, przy ul. Stra2ackiej jest dlugi zaniedbany teren gminny do
wykorzystania na realizacjq tego zadania. W bie2qcym roku mieszkahcy przeznaczyli
skromne Srodki Funduszu Soleckiego na I etap, polegajqcy na wykonaniu prac
ziemnych (wyr6wnaniu terenu, usuniqciu humusu) oraz ogrodzeniu miejsca pod
plac zabaw.

Bez udzialu 6rodk6w unijnych z PROW inwestycja (cho6 niedu2a) bqdzie
ciqgnqla sig latami, bo coroczne Srodki Funduszu Soleckiego sa male. Dlatego tez
mieszkancy Lysca zawnioskowali, aby wladze gminy wystqpily o dotacjg unijn4
Tym bardziej, 2e we wsi nie ma jeszcze placu zabaw, a w calej gminie bytby to
dopiero drugi ogolnodostqpny.
Boiska do siatk6wki pla2owej nie ma te2 nie tylko w Ly6cu, ale i w gminie Starcza.
Takie boisko, szczeg6lnie w okresie wakacyjnym urozmaiciloby dzieciom i mlodzie2y
zdrowe spgdzanie wolnego czasu na Swie2ym powietzu.

Cala inwestycja wpisuje siq w obszar o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaricow i bqdzie sprzyjai nawi4zywaniu kontakt6w
miqdzyludzkich, tym bardziej, 2e lokalizacja jej zaplanowana jest w centrum wsi, w
terenie istniejqcej juz zwartej zabudowy mieszkaniowej i powstajqcych nowych
dom6w.

Przewodniczqca Rady Gminy
i  | .  . i
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