
Uchwala  Nr  . . . . . . . . . . . . . . . .
Rady Gminy Starcza

zdnia25 sierPnia 2010 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. z20O1r. Nr 142 poz. 1591 zpo2n.zm.),

Rada Gminy Starcza
uchwala co nastgpuje:

s 1 .
Zatwierdza sie Plan Odnowy Miejscowo6ci Lysiec na lata
2O1O-2O17, realizowany w ramach dzialania ,,Odnowa i rozwoj wsi"
objgtego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013
o treSci stanowiqcej Zalqcznlk Nr 1 do niniejszej uchwaty.

s 2 .
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Starcza.

s 3 .

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.



PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOSCT T-,YSIEC

Pragniemy, aby Lysiec byt wsiq zadbanq, atrakcyin4
i bezpiecznq z rozwiniqtq infrastrukturq technicznq, .gdzi.e
mieszkahcy chcq nie tylko mieszkaC i pracowa6, ale
r6wnie2 aktywnie wYPoczYwa6.



Spis TreSci

Charakterystyka miejscowo6ci tysiec

Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie

Zasoby przyrodnicze i turystyczno * rekreacyjne

Dziedzrctwo kulturowe

Infrastruktura sooleczna

lnfrastruktura techniczna

Gosoodarka i rolnictwo

Str.

3

miejscowo5ci 4

4

5

5

7

IOcena mocnych islabych stron miejscowo5ci=analiza SWOT

Opis planowanych zadaf inwestycyjnych i przedsiqwzig6
aktywizujqcych spoleczno6d lokaln4 w latach 2010 -2017

4.1 . Opis priorytetowego zadania przewidzianego do realizacji.

5. Opis i charakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu dla 11
zaspokojenia potrzeb mieszkaf c6w.

1 0

1 1



1. Charakterystyka miejscowo5ci Lysiec

MiejscowoSc t-ysiec polo2ona jest na terenie gminy Starcza w odlegloSci
okolo 12 kilometr6w na poludnie od Czgstochowy - siedziby powiatu i68 kilometr6w
od Katowic - stolicy wojewodztwa. t-ysiec zajmuje obszar okolo 329 ha, na kt6rym
zamieszkuje obecnie 389 os6b (stan na 31 .12.2009r.)

Nazwa osady wywodzi sig od 96ry t-ysiec, zwanej te2 G6r4 t-ysieckq ( 331m
npm.), na zboczu ktorej ulokowana zostala najstarsza czgSc wsi.

Pierwszy zapis dotyczqcy miejscowo6ci znajduje sig w 2rodle z 1662 roku,
gdzie nazwg wioski zapisano w brzmieniu obecnym. Inne 2rodla historyczne
wymieniajq wie6 pod mianem t-yszec i Lisice.

Osada do 1911 roku nale2ala do parafii Poczesna, a od tej daty do parafii
Starcza.

W czasach przedrozbiorowych t-ysiec byl wlasno6ci4 kr6lewsk4 starostwa
olsztyriskiego, w 1788r. oddan4 wraz z Osinami w dzier2awq przez kr6la Stanislawa
Augusta Poniatowskiego staro5cie olsztyriskiemu Stanislawowi Soltykowi i jego
2onie Karolinie z Potockich

W 1783 roku wie6 nalezala do w6jtostwa Osiny. W tym2e roku w osadzie
zamieszkiwaly 63 osoby, wSrod nich 3 narodowo6ci 2ydowskiej. W 1791 roku
miejscowo66 liczyla 11 dom6w, w tym 1 dom zamieszkaly przez Kazimierza
Dorochowskiego, doZywotniego komornika przy kawalku gruntu i 55 mieszkanc6w, z
tego 5 os6b rodu szlacheckiego.

Wiek p62niej, to jest w 1884r. wLy6cu stalo 1B domow ze 122 mieszka nca m i,
a istniej4cy w6wczas przy wiosce folwark - wchodz4cy w sklad d6br ziemskich
generala Lebiediewa jako tzw. majorat -posiadal 1 dom.i 10 ludzi-

W dwudziestoleciu miqdzywojennym wioska skladala sig z trzech osad:
Ly5ca, Kolonii Lysiec (Paiskie) i t-ysieckich Komornik6w. Kolonia t-ysiec powstala w
wyniku parcelacji w latach dwudziestych folwarku pahstwowego, dawnego
,,majoratu".

W 1933 roku t-ysiec z przysiolkami mial 328 hektar6w powierzchni ( 192 ha
ziemi ornej), 43 budynki mieszkalne i 280 os6b. W omawianym czasie (1931 r.)
istnialo w t-y6cu przedszkole (ochronka) i funkcjonowala prywatna cegielnia.

Do 1952r. wie6 naleZala do gminy Rgkszowice. W latach 1952-1954 i 1973-
1991 Lysiec znalazl sig w gminie Kamienica Polska, za6 w latach 1954-1973 w
granicach gromady Starcza.

Po ll wojnie Swiatowej w latach pigcdziesiqtych w Srodku wioski
wybudowano stra2nicg, natomiast w latach sze66dziesi4tych przeprowadzono
elektryfikacjg wsi i wybudowano drogq brtq przez wie6. W 1970 roku ludnoS6
solectwa liczyla 394 osoby, a powierzchnia wynosila 329 hektar6w.
W '1977 roku liczba mieszkaric6w wzrosla do 433 ludzi i prawie taka sama zostala
odnotowana w 1988 roku (431 os6b).

Na mocy Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 1991 roku
utworzono Gming Starcza, a miejscowo66 t-ysiec stala sig jednq z pieciu jej solectw.

Wioska t-ysiec powstata jako typowa ulic6wka z jednq gl6wna ulicq, przy
kt6rej z rzadka lokowane byty pierwsze chalupy. Z czasem liczba budynk6w w ciqgu
catej ulicy zwigkszyla sig do tego stopnia, 2e stanowiq dziS zwartq zabudowq
zagrodowa na odcinku 1 km .

Glowna ulica przez wie5, to stary trakt prowadzqcy z Koziegl6w przez Rudnik
Wielki, t-ysiec, Rgkszowice, Wygodq i D2b6w do Czgstochowy ( a wla6ciwie do
dawnej Czgstoch6wki i na Jasnq G6rg).
Od drogi glownej odchodzq drogi boczne, przy kt6rych powstaje nowa zabudowa
zagrodowa i jednorodzinna.



Wioska obecnie stanowi jednE calo56, choc mieszkaricy od dawna dzielq jq na
trzy czgsci: t-ysiec Gorny (Gora), t-ysiec Dolny (Dol) i Kolonig Lysiec (Paiskie).

'W poludniowej czgsci wsi, czyli na tzw. Panskim od I dekady XXI w. powstaie
osiedle domk6w jednorodzinnych. Jest to efekt podzialu grunt6w rolnych na dzialki
budowlane.

Odradza sie tez przysiolek t-ysieckie Komorniki, w kt6rym ostatnie
zabudowania rozebrano na poczqtku lat 60-tych XX w.
Nowy wla6ciciel Komornikow rozpoczql budowq okazalego domu mieszkalnego.

Centrum wsi t-ysiec stanowi obszar skupiony wokol remizy OSP. Tutaj, opr6cz
budynku straznicy ze Swietlicq dla mlodziezy, znajdujq sig: sklep og6lnospo2ywczy,
przystanek autobusowy, miejsca parkingowe i zarezerwowany teren pod plac zabaw
i boisko do siatkowki pla2owei.

2. Inwentaryzacja zasob6w slu2qcych odnowie miejscowo5ci
2.1. Zasoby przyrodnicze i turystyczno - rekreacyjne

Okolice miejscowoSci t-ysiec to wspaniale tereny rekreacyjne z czystym
powietrzem, mieszanymi lasami i krajobrazem urozmaiconym pag6rkami.

Najwy2sze wzniesienie w gminie Starcza to ostancowe wzg6rze Lysiec
(331m npm ) - zwane potocznie Gorq t-ysie.ckE - poloZone w paSmie Garb6w
Rgkszowickich Progu Herbskiego Wy2yny SlEsko - Malopolskiej. Zbudowane
ono jest z utwor6w jurajskich (piask6w i piaskowcow tzw. warstw lysieckich).

Zbocza g6ry poro5niqte sq rzadkim lasem ( zwanym w literaturze
historycznej zaro6lami Promieri ) z domieszkq brzozy i dqbu.

Na poludniowym stoku zachowalo sig ki lka starych bukow, jedynych
owocujqrych na terenie gminy. Z. kolei po p6tnocnej stronie znajduje siq
skupisko starych grab6w, poSr6d kt6rych wije sig bluszcz pospolity.

Na uwagg zasluguje te2 okazaly d4b szypulkowy o obwodzie 240 cm.
W podszycie wystqpujq l icznie: leszczyna, jarzqbina, glog i kruszyna oraz
rzadkie tu - kalina koralowa i trzmielina.

Opr6cz zasobow przyrodniczych gora t-ysiec posiada walory
widokowe. Stqd rozciqgajq sig wspaniate widoki na: Jurq Krakowsko -

Czqstochowskq (ruiny zamku w Olsztynie, Sokole G6ry), Pr6g Wo2nicki z
g6rq Grojec (rezerwat przyrody), obszar Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad
G6rnq Liswartq', a tak2e miasto Czgstochowq z Jasnq G6rq.

Cale wzg6rze w okresie miqdzywojennym i po wojnie az do lat 60-tych
XX w. slu2ylo do przeprowa dzania ewiczeh wojskowych.

t-agodny szczyt G6ry t-ysieckiej w 2006 roku zostal zagospodarowany.
Dzigki dofinansowaniu z Urzqdu Marszalkowskiego i przy udziale
mieszkaic6w wybudowano na wzniesieniu boisko do pilki noznei z
zapleczem rekreacyjnym. To dzigki inicjatywie mieszkanc6w t-y6ca powstalo
og6lnodostqpne boisko sportowe, pokryte murawA, zagospodarowane wok6l
obiektami malej architektury (deszczochron, krqg ogniskowy, lawki).

Na G6rze Lysieckiej bierze pocz4tek szlak rowerowy, kt6ry prowadzi
do Parku Krajobrazowego w Starczy.

Przez miejscowoSi Lysiec ciqgnie siq od dawna szlak pielgrzymkowy.
Tqdy przechodzE tysiace p4tnikow w okresie letnim z Gornego Slqska i
Zaglgbia na Jasnq Gorq. Tu czgsto te2 pielgrzymi nocujE.



2.2. Dziedzictwo kulturowe

W Ly6cu do czas6w dzisiejszych nie zachowaly sig zadne obiekty
za bytkowe.
ostatnia, ze starych drewnianych chalup, wpisanych do wojew6dzkiej ewidencji
zabytkow, zostala rozebrana w latach BO-tych XX wieku,
StoiE ieszcze we wsi dwa drewniane domy sprzed 1939 roku, kt6re stanowrqjedynie wartoSi historycznq.

2.3. Infrastruktura spoleczna

Na terenie solectwa nad porzqdkiem i bezpieczeristwem mieszkafic6w czuwa
Komisariat Policji w Poczesnej, natomiast w zakresie ochrony przeciwpozarowel
mieszkancy mogq liczyd na wlasnq iednostkg ochotniczej stra2y pozarnej w iyscu.

Z roku na rok mareje. liczba poZarow gospodarstw domowych, aie odnotowuje
sre po2ary poszycia le6nego i traw na nieu2ytkach.
Jednostka dziala prq2nie odgrywaiqc jednoczesnie wa2nq rolg w dzialalnosci
spolecznej. Pelni bardzo waznq rolg wychowawczq dla dzieci i mloizie2y, poniewaz
poprzez sruzbQ pozarniczq ksztaftuje postawe obywatelsk4, uczy oraz rozwija
sprawnoSi fizycznq.

. wielkq zaslugq wladz osp w t-yscu bylo r6wnie2 zaangazowanie zarowno
doroslych jak i mlodzie2y w prace spolecznq przy remoncie czgsci garazowej stra2nicy
oraz Swietlicy wiejskiej.

Remiza osP zostala wybudowana w latach piqidziesiqtych XX wieku, a w latach
dziew-ig6dziesiqtych na piqtrze budynku wygospodirowano-jedno pomieszczenie na
Swietlicg wiejskq.

. Tutaj odbywajq siq zabawy sylwestrowe, wesela i inne imprezy
okolicznosciowe, takze zebrania wiejskie i posiedzenia osp Ze swietlicy przede
wszystkim korzysta mlodzie2, kr6ra urzqdzila sobie w jednym pomieizczeniu
malq si lowniq



Na terenie wsi nie ma o6rodka zdrowia. Opiekg nad mieszkaricami calej gminy, w
tym mieszkaricow LySca, sprawuje Publiczny OSrodek Zdrowia w Starczy, kt6ry
Swiadczy pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. .-

Osoby i rodziny znajdujqce sig w trudnej sytuacji 2yciowej maj4 mo2liwo5c
korzystania ze wsparcia finansowego i porad Gminnego O6rodka Pomocy Spolecznej.

2.4. Infrastruktura techniczna

Przez miejscowo66 Lysiec przebiega droga powiatowa Czgstochowa - Rudnik
Maty i droga gminna Lysiec - Wasna. Stan techniczny tych dr6g nie jest najlepszy, co
wiq2e sig z tym i2, przewidziane sq do calkowitej przebudowy - droga powiatowa w
bie2Ecym roku, a gminna w latach nastgpnych. Dla poprawienia bezpieczeistwa ruchu
drogowego i estetyki wsi jeszcze w tym roku planuje siq budowq chodnika wzdlu2 ul.
Czgstochowskiej.

W t-y6cu usytuowane sq dwa przystanki komunikacji publicznej.
Autobusami PKS S.A. Czgstochowa mozna dojecha6 do Bytomia, Czgstochowy,
Kamienicy Polskiej, Piekar Slqskich, Starczy iTarnowskich G6r. Od l istopada
2006 roku kursuje te2 wahadlowo prywatna l inia busowa firmy ,,Uni-Metal"
Koniecpol na trasie Tarnowskie G6ry- Wo2niki - Starcza - Czgstochowa.

W ostatnich kilkunastu latach miejscowoSi wzbogacila sig o energooszczgdne
oSwietlenie ulic i sie6 wodociqgowq, gdzie woda konsumpcyjna dostarczana jest z
gminnego ujgcia wody, a wszyscy mieszkaricy maj4 mo2liwo66 korzystania ze
zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodg.

Wigkszo56 gospodarstw posiada przylqcza telefoniczne stacjonarne. Obszar
calej miejscowoSci objgty jest zasiqgiem nowoczesnej telefonii cyfrowej.

Bardzo waznq dla mieszkaric6w stala sig inwestycja gminna, polegajEca na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej, dziqki kt6rej uporzqdkowano wowczas
przydomowq gospodarkg Sciekow4 w 100.tu procentach (2003r.)



Jednak w dalszym ciqgu sq wydzielane kolejne dzialki pod budownictwo
jednorodzinne i powstaje nowa zabudowa.
w zwEzku z wwyzszym na powstaiqcyrn nowym osiedlu zaplanowano na najbli2sze
lata budowg wodociqgu i kanalizacji sanitarnej.

.w miejscowosci prowadzona jest serektywna zbi6rka odpad6w nadaiqcych sig do
recyklingu. Zorganizowano r6wniez wyw6z 6mieci oraz punkty selektywnej zbi6rki
odpadow; plastik, szklo.

2.5. Gospodarka i rolnictwo

.Naturalnq funkciq wsi jest rolnictwo, a caty jej obszar stanowi dogodne tereny
lowieckie. Rolnictwo odgrywa coraz mniejsza iotg ota mieszkaric6w.- Niemat nie
wystqpuiq gospodarstwa, w kt6rych uprawa roli bylaby podstawE ich dzialalnosci.
U.prawy zbo2owo-okopowe, ch6w bydla i hodowla irzody' chlewnej maiq znaczenre
uboczne i gl6wnie wykorzystane sq na potrzeby wlasne.
Przyczynq takiego stanu jest du2e rozdrobnienie gospodarstw ( 2,0 _ 5,0 ha) zprzewagq slabych gleb i czqsto odlogowanych oraz niska rentownosc produkcji
rolniczej.

Struktura wykozystania grunt6w w LyScu prezentuje sig nastgpujqco;

- - -
Grunty orne t c J 46,5
Lqki i pastwiska 58 1 7 , 6
Lasy, grunty zadrzewione i
zakrzewione 1 2 J , I

Nieu2ytki 4 I , Z
Cdlogi i ugory 82 24,9
Drogi 7 2 ,1
fereny zajQte pod zabudowg 1 3 4,0
Razem 329 100

upraw w L

. Najwiqkszq powierzchnig zajmujq grunty orne (46,5%), co Swiadczy o tym, ze
m.ieszkahcy wsi.w dalszym ciqgu uzyskuiq dodatkowe dochody z gospodaistwiornych.
Nie mniej jednak odtogi i ugory plasuia sig na drugim mielscu jz+,sv"), co swiadczy o
duzym spadku zainteresowania pracq na roli.

Rolnictwo nie stanowi gl6wnego 2r6dla ulrzymania mieszkaric6w. Jednak mimo
to mogloby stanowi6 2r6dlo utrzyman ia jako gospodarstwa agroturystyczne. opr6cz
prowadzenia gospodarstw rolnych, mieszkaricy zajmuiq sig te2 dzialainosciq
gospodarczq.

Na terenie wsi istnieje kilka podmiot6w gospodarczych zajmuiqcych sig gf6wnie
handlem. czg56 mieszkaric6w, gl6wnie mlodsze pokorenie, "i.rpi" iocnooy pora
miejscem zamieszkania z p.acy najemnej w innych sektorach gospodarki narodowej
oraz z prac sezonowych.

Jednak na stale zwiqzali sig z solectwem i tu widzq swoiq przyszlos6 i lepsze jutro
swoich dzieci. zwlaszcza,2e po{o2enie miejscowosci w sqsiedawie waznych szlak6w
komunikacyjnych daje du2e mo2liwo6ci.



Mieszkaricy mogE realizowac swoje przedsigwzigcia zwiqzane z ruchem
drogowym oraz o charakterze turystycznym, np. w zakresie infrastruktury
przydroZnej i bazy noclegrowo - gastronomieznej.
t-ysiec jest bowiem czqsto miejscem wypoczynku pielgrzymow, ktorzy w drodze na
Jasnq G6rg korzystajq z nocleg6w. Czgste pielgrzymki wiernych stwarzajq mo2liwo6ci
rozwoju turystyki, co jest szansq do powstania malej gastronomii.

Podzial wiekowy mieszkaic6w przedstawia ponizsza tabela:

Tabela Nr2 Struktura wiekowa mieszkaic'w wsi Lysiec.

Jak wynika z przedstawionej struktury wiekowej w LyScu zamieszkuje najwigcej
osob w wieku produkcyjnym ( 2645 lat), co daje duze mozliwo5ci wlasnej
przedsiqbiorczo5ci. Niepokojqcym zjawiskiem jest niski wska2nik najmlodszej grupy
wiekowej ( 0-6 lat), kt6ry stanowi tylko 6,7% calej struktury wiekowej.

I t
0-6 14 12 26 6,7

7.16 1 8 20 38 9,8

17 -25 17 42 10,8

2645 56 63 '1 '19 30,6

46-65 63 52 115

Powy2ej 65 35 1 4 49 I  z ,o

Razem 21'�! 178 389 100



3. Ocena mocnych i slabych stron miejscowo6ci - analiza SWOT

, Poprzez analize SWOT postarano sie wykazac mocne islabe strony miejscowosct Lysiec orazpotencjalne jej szanse i zagrozenia stwarzane przez otoczenie. Analiza ta, pozwala na okreslenie
obecnej sytuacji tej miejscowoscj oraz wskazania przyszlych kierunkow jej iozwoju

brak uciqiliwego dla Srodowiska przemyslu
czyste powietze i piekne krajobrazy
dobry stan Srodowiska naturalnego ( duia
powierzchnia las6w i zakrzewief )
skanalizowanie wsi z podlqczeniem do
oczyszczalni gminnej
zwodociEgowanie wsi z podlqczeniem do
gminnego ujecia wody
telefonia stacjonarna i kom6rkowa
dostep do Internetu
zorganrzowany system wywozu odpad6w
stalych z punktami ich segregacjr
zwarta zabudowa wsi
dzialalnos6 organizacji pozarzEdowych i
stowarzyszei
dobra sie6 dr69 o nawierzchni bitumicznej
polo2enie przy drodze powiatowej i dogodne
poleczenia komunikacyine autobusami z
Czestochow4 i miastami G6rnego Sl4ska
dogodne warunki do rozwoju turystyki i do
prowadzenia gospodarstw ekologicznych
aktywnos6 mieszkaic6w w podejmowaniu
inicjatyw spolecznych
dobra wspolpraca z samorzadem gminy

wystepujqce bezrobocie
slaby rozw6j lokalnej przedsiebiorczosci
brak zaklad6w produkcyjnych i mala
liczba punkt6w uslugowych
brak bazy gastronomicznej
mala liczba obiekt6w sportowych
brak zaplecza socjalno - szatniowego
dla sDortowc6w
mala powierzchnia gospodarstw rolnych
naski poziom technologiczny
gospodarstw
slabe zainteresowanie rozwojem
agroturystyki
brak placu zabaw dla dzieci
brak chodnik6w
brak parking6w
brak bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc
do spotkai dla dzieci i mlodzieiy
brak nowoczesnej duiej Swietlicy do
spotkai wiejskich -obecna nadaje sie
do calkowitego remontu
niedostateczna ilo56 lokalnych
inwestycji
niski poziom iycia w5r6d cze5ci
mieszkaic6w
apatia spoleczna

mo2liwo66 skorzystania ze Srodk6w funduszy
unUnych w zwi4zku z przynate2nosciE do Unti
Europejskiej
sprzyjajEca polityka regionalna ze strony
rzqdu i wladz wojew6dzkich w tym
adresowana do rozwoju obszar6w wiejskich,
wsp6lpraca z gmin4 przy realizacji strategii
rozwojowej
budowa autostrady Al z miejscami obslugi
podr62nych z mo2liwosci4 tworzenia nowych
miejsc pracy
moda do mieszkania ,,za miastem,,
mo2liwo6ci podlEczenia do sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej
nowopowstalych budynk6w mieszkalnych
mo2liwose wykorzystania teren6w le6nych do
podniesienia atrakcyjno6ci rekreacyjnej i
turystycznej
doplaty bezposrednie dla rotnik6w
wzrost Swiadomosci ekologicznej
mieszkaic6w
moiliwo56 rozwoju mtodzie4 uzdolnionej
sportowo
integracja mieszkadcdw dla realizacji

przynale:no56 do Unii Europejskiej -
jako zwiekszenie konkurencyjno6ci i
odptyrv mlodzieiy do pracy za granic+
upadanie malych i 6rednich
gospodarstw rolnych
brak stabilno6ci w polityce wspierania
rozyvoju obszar6w wiejskich i
gospodarki rolnej
mala liczba urodzed
utrzymujEcy sie wysoki wskainik
bezrobocia
brak dostatecznych 5rodk6w
fi nansowych na realizacj? inwestycji
uboienie czesci spoleczefstwa
rosnEce patologie spoleczne
(alkoholizm, narkomania)
niestabiln056 prawa



4. Opis planowanych zadaf inwestycyjnych i przedsigwzig6
aktywizujqcych spoleczno56 lokalnq w latach 2010-2017

L.
p.

Nazwa zadania Cele Przezna-
czenie

Harmo-
nogram
realizacii

Koszt
inwesty-
cj i  (PLN)

Zr6dla
finanso-
wania

1

Budowa
chodnika w ul.
Czestochow-
skiej

Poprawa
bezpiecze6stwa
uiytkownik6w
rucnu
drogowego

Stworzenie
nowoczesnej
infrastruktury
drogowej dla
uiytkownik6w
ruchu drogowego,
w tym pieszych

2010t. 821.063. -

-Budiet
gmrny

- Budzet
Powiatu

- Bud:et
Pa6stwa

Budowa
wodociqgu w
ul. Jesionowej

Rozbudowa
i nfrastru ktu ry
wodociqgowej
Poprawa
warunk6w iycia
mieszkafc6w

Stworzenie
m02liwo6ci
przylEczenia sie
i korzystania z
sieci
wodociqgowej
mieszkaicom

2O1Or. 110.985.-
- Budret
9mrny- Srodki

unijne
(PROW)

Budowa placu
zabaw i boiska
rekreacyjnego

Rozw6j rekreacji
isportu

Stworzenie bazy
sportowej i
wypoczynkowej
dla dzieci i
mlodzie2y

2011t- 59.846.-
-Bud:et
gminy

- Srodki
unijne
(PROW)

4
Budowa
wodociqgu na
osiedlu

Rozbudowa
infrastruktury
wodociqgowej
Poprawa
warunk6w 2ycia
mieszkaic6w

Stworzenie
moiliwoSci
korzystania z
wodociqgu nowym
mieszkaicom

2O11-2012r - 190.000.-
-Budtet
gminy

- Srodki
unijne
(PROw)

Modernizacja
budynku
stra'nicy wraz
z budowq
parking6w
pzed i za
hudvnkiem

Popraw jakosci
zycia i
bezpieczefstwa
publicznego
mieszkafc6w
Poprawa estetyki
centrum wsi.

Stworzenie
miejsca kultury i
rozrywki
sluiEcego
integracji
spoleeznoSci
wiejskiej

2014-2015 -500.000.- -Budtet

9miny- Srodki
unijne
(PROW)

6

Budowa
kanalizacji
sanitarnej na
osiedlu

Podniesienie
jakosci
Srodolviska
naturalnego

Stworzenie
systemu
odprowadzania
5ciek6w z posesji
mieszkaic6w do
gminnei
oczyszczalni
Sciek6w

2016r. -600.000.-

-Budiet
gminy

- Srodki
wFosicw

7

Budowa tarasu
widokowego
(platformy) na
g6ze t-ysiec

Rozw6j rekreacji
i turystyki

Zwiekszenie
atrakcyjnoSci wsi.
Stworzenie
miejsca
turystyczno-
wypoczynKow"-ego
dla mieszkaic6w i
turyst6w

2017t. -100.000.- - Bud2et
ominv

- Srodki
unijne

l 0



. 4,1. Opis, priorytetow€go zadania przewidzianego do,realizacji

Inwestycja zostanie ztealizowana na czgsci dzialki gminnei (ff 204 - o pow. 1 1 340m2 ) -przylegajqcej do ul. Stra2ackiej.
w zakresie przedsiqwzigcia poregaiqcego na budowie pracu zabaw i boiska

rekreacyjnego w miejscowoSci Lysiec wchodzi:

a) budowa placu zabaw z montazem:
w tym:
-zestawu rekreacyjnego ( fortecy ze zje2daalnia),
- huStawki,
- karuzeli,
- pzeplotki,
- kiwki (sprezynowca),
- huStawki wagowej.
Plac zabaw ( o wymiara-ch 50m x 1om ) i powierzchni trawiastej zostanie wykonany
na terenie wczesniej ju2 ogrodzonym plotem .
/Ogrodzenie nie wchodzi w zakres projektu/

b) budowa boiska rekreacyjnego do siatk6wki pla2owei ( o nawiezchni z piasku), kt6re
bQdzie wyposazone w :
- slupki stalowe 3 czgSciowe - 2 szt,
- linki odciqgowe - 4 sztuki
- siatke turniejowE obszytq ta6mE
- napinacze siatki -2 szt,
- linie do wyznaczania pola gry z elementami mocujqcymi.
Boisko do siatk6wki plaZowej ( o wymiarach i6m x Bm ) bedzie ogrodzone' pilkochwytami o wysokosci 4m. pilkochwyty bgdq umiesz-zone; odleglosci 1m od linii
bocznych boiska i Z,Sm od linii zasiatkowych boiska.

. - w zakres pzedsiQwziecia wchodzi tak2e czyszczenie oraz zagospodarowanie terenu, na
kt6rym zostanq wybudowane lub zamontowane w/w elementy placu zabaw i boiska
rekreacyjnego.

.__.lnwestycja ma slu2y6 mieszkadcom do codziennej rekreacji i wypoczynku czynnego.
wybudowanie placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego pozwoli na iepsze wykozystanie
istniejecej infrastruktury znajdujqcej sig na dzialce sqsiedniej (swieflica wiejska dla
mlodzie2y).zainstalowanie wszystkich element6w pozwoli zaspokoii potzeby rekreacji i
wypoczynku dzieci i mlodzie2y.

5. Opis i charakterystyka obszar6w o szczeg6lnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkaficow.

Polo2enie i charakter solectwa gwarantujq intensywny rozwoj, procesy
rozwoJowe przebiegaiq bardzo dynamicznie, stale przybywa nowych mieszkanc6w,
zagospodarowuiq sig coraz to nowe tereny mieszkaniowe, a wie6 rozrasta sig o nowe
ulice i nowe osiedla.

. szczeg6lnie waznym miejscem dla mieszkaric6w solectwa Lysiec jest obszar
potozony w centrum wsi przy remizie osp. stra2nica zostala wybudowana w latach
pigcdziesiqtych XX wieku w czynie spolecznym, ptzy znacznym udziale strazak6w -
ochotnikow.

W latach osiemdziesiqtych i dziewig6dziesiqtych XX wieku remiza byla
przebudowywana. w 2009 roku ostatni remont dotyczyl pomieszczen
wykorzystywanych na Swietlica wiejskq. To dzigki wsparciu finansowemu urzedu
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Marszalkowskiego i przy wkladzie spolecznym mieszkaicow zostaly odnowione dwa
pomieszczenia (sala spotkai i mini silownia)

Swietlica jest miejscem, gdzie mlodziez doskonali swojE tg2yznq fizycznq, gra
w tenisa stolowego, bawi siq na wieczorkaih tdnecznych, organizuje prywatki i inne
spotkania towarzyskie.

Za najwazniejsze dzialania pozwalajqce na poprawQ warunk6w zycta w
solectwie i sprzyjajqce nawiqzywaniu kontakt6w spolecznych ( do realizacji na
najbli2sze lata) mieszkaicy uznali przede wszystkim dalszy rozwoj miejsc rekreacyjno-
kulturalnych oraz stworzenie estetycznych przestrzeni pu blicznych.

Jednq z drog tej poprawy bgdzie zagospodarowanie centrum wsi - obszaru o
szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaicow - poprzez budowq
chodnika wzdlu2 ul. Czqstochowskiej, budowg placu zabaw i boiska rekreacyjnego do
siatk6wki plaZowej, a tak|e modernizacjg budynku stra2nicy wraz z budow4 parking6w
(przed i za budynkiem remizy)

Wolq mieszkanc6w jest, aby centrum wsi bylo estetyczne i atrakcyjne, aby
cala wie6 , dzigki temu zyskala, stala sig schludna iladna.
t-ysiec ma stac sie rownie2 wsiq bezpiecznq z rozwinigtq infrastrukturq technicznq,
miejscem wypoczynku, turystyki i rekreacji dla miejscowych oraz przyjezdnych.
Zycie wsi ma stac sig bardziej zintegrowane, z nastawieniem na dzialania przyjazne
ludziom i otoczeniu.

Dlatego tez jeszcze w tym roku, przy przebudowie drogi powiatowej (ul.
Czgstochowskiej) bgdzie budowany chodnik dla pieszych. Chodnik poprawi
bezpieczeristwo ruchu drogowego, w tym pieszych, estetykg wsi, jak rowniez bgdzie
sprzyjac nawiqzywan iu kontaktow spolecznych.

Nawiqzywaniu wigzi migdzyludzkich stuZy ju2 budynek remizy OSP ze
Swietlicq wiejskq. Tu doroSli i mlodziez spotykajq sig i wymieniajq swoje pogl4dy na
ro2nych uroczysto6ciach i zebraniach.

Jednak mieszkaricy dalej chcq zagospodarowywa6 centrum wsi. Z my6lq o
najmlodszych, pragnE urzqdzi6 plac zabaw i boisko rekreacyjne do siatk6wki
pla2owej.

Z tylu remizy, przy ul. Stra2ackiej jest dlugi zaniedbany teren gminny do
wykorzystania na realizacjg tego zadania. W bieZqcym roku mieszkaicy przeznaczyli
skromne srodki Funduszu Soleckiego na I etap, polegajAcy na wykonaniu prac
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ziemnych (wyr6wnaniu terenu, usunigciu humusu) oraz ogrodzeniu miejsca pod
plac zabaw.

. Bez udzialu Srodkow unijnych. z pRow inwestycja (cho6 niedu2a) bgdzie
ciqgnqla siq latami, bo coroczne srodki Funduszu Soleikibgo sq mare. Dlaiego tez
mieszkahcy t-y6ca zawnioskowali, aby wladze gminy wystqpily o dbtacig uni'jnql
Tym bardziej, ze we wsi nie ma jeszcze pratu ziaiw, z w calej gminie ogoy to
dopiero drugi og6lnodostgpny.
Boiska do siatk6wki plazowej nie ma tez nie tylko w t-yscu, ale iw gminie starcza.
Takie boisko, szczeg6lnie w okresie wakacyjnym urozmaiciloby dzieciom i mlodzrezy
zdrowe spgdzanie wolnego czasu na Swiezym powietrzu.

Cala inwestycja wpisuje sig w obszar o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaicow i bgdzie sprzyjat, nawi4iywaniu kontakt6w
migdzyludzkich, tym bardziej, 2e lokalizacja jej zaplanowana Jesr w centrum wsr, w
terenie istnieiacel iu2 zwartej zabudowy mieszkaniowej i powstaiqcych nowycn
dom6w.
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