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WSTĘP
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów związanych z planowaniem jej
rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Dlatego w przygotowaniu dokumentu aktywnie
uczestniczyli mieszkańcy wsi Lisna wraz ze swoimi przedstawicielami z Rady Sołeckiej, Rada Gminy
Kowiesy oraz władze Gminy Kowiesy i pracownicy Urzędu Gminy.
Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji w zależności od potrzeb
społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to,
że może zmienić się kolejność ich realizacji, w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
Plan Odnowy Miejscowości Lisna zawiera:
1. Charakterystykę miejscowości,
2. Inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego,
3. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
w perspektywie 7 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu jest niezbędnym elementem przygotowania Gminy
Kowiesy do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, między innymi na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO - GEOGRAFICZNE
Gmina Kowiesy jest najbardziej wysuniętą na wschód gminą powiatu skierniewickiego, położoną w obrębie
makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckie i mezoregionu Wysoczyzna Rawska. Pod względem
administracyjnym znajduje się w województwie łódzkim. Od północnego wschodu graniczy z gminą
Mszczonów (woj. mazowieckie), od południa z gminą Biała Rawska, od zachodu z gminą Nowy Kawęczyn
(woj. łódzkie), a od północnego zachodu z gminą Puszcza Mariańska (województwo mazowieckie).
Zlokalizowana pomiędzy Łodzią i Warszawą znajduje się w potencjalnym paśmie przyspieszonego rozwoju
o znaczeniu europejskim, co daje szanse i możliwości jej rozwoju. Poniższa mapa pokazuje gminę Kowiesy
na tle powiatu skierniewickiego.

Sołectwo Lisna jest jednym z 23 sołectw wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Kowiesy,
położonym w zachodniej części gminy. Sąsiaduje z następującymi miejscowościami: Paplinek, Paplin,
Chrzczonowice, Chełmce (gmina Kowiesy), Babsk (gmina Biała Rawska) oraz Esterka, Psary i Raducz
(gmina Nowy Kawęczyn).
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SOŁECTWO LISNA NA TLE GMINY KOWIESY
2

Według danych z ewidencji gruntów Gmina Kowiesy obejmuje obszar o powierzchni 85,79 km (w ramach
26 obrębów geodezyjnych). Około 70 % gruntów jest użytkowanych rolniczo, tereny zabudowane zajmują
powierzchnię ok. 259 ha, co stanowi 3% obszaru gminy, wody 0,08%, a nieużytki 0,3% powierzchni gminy.
2

Powierzchnia sołectwa Lisna wynosi ok. 4,32 km , tj. ok. 0,049 % powierzchni gminy.
Powiązania komunikacyjne obszaru gminy Kowiesy na zewnątrz odbywają się w oparciu o układ dróg:
krajowych i powiatowych oraz za pomocą dróg gminnych w zakresie powiązań między jednostkami
osadniczymi z gminami ościennymi. Drogi te pełną również funkcje powiązań wewnątrz gminy.
Przez sołectwo Lisna przebiega droga gminna nr 115153E, która poprzez Psary, gmina Nowy Kawęczyn
łączy drogę powiatową nr 1316E relacji Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal z drogą
ekspresową nr S8 relacji Warszawa – Wrocław oraz drogi dojazdowe do siedlisk i pól. Droga powiatowa nr
1316E łączy się również z drogą krajową nr 70 w Jeruzalu, gmina Kowiesy. Przez miejscowość jeździ
autobus szkolny.

DEMOGRAFIA
Wg stanu na 31.12.2014 r Gmina Kowiesy liczyła 2983 mieszkańców, a Sołectwo 90 osób.
Miejscowość

Liczba
mężczyzn

Liczba
kobiet

Ogółem

47

43

90

Lisna

Dane UG Kowiesy wg stanu na 31.12.2014 r.

Ludność Lisnej stanowi 3 % ogółu ludności gminy.
2

W sołectwie Lisna na 1 km przypada 20 mieszkańców, natomiast w gminie Kowiesy 35 mieszkańców na
2

1 km . Gęstość zaludnienia sołectwa Lisna jest mniejsza aniżeli gęstość zaludnienia gminy Kowiesy.
W ostatnim dziesięcioleciu, za wyjątkiem roku 2012 (wynosił wówczas 0), w gminie Kowiesy utrzymywał się
ujemny przyrost naturalny. Najniższy poziom osiągnął w 2005 roku i wyniósł -9,1 %. W ostatnim czasie
obserwuje się wzrost liczby urodzeń i na koniec roku 2014 przyrost naturalny wyniósł -0,3.
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Zestawienie struktury mieszkańców gminy według ekonomicznych grup wiekowych w 2014 r. przedstawia
poniższa tabela i wykres.

Ludność gminy Kowiesy w:

Ogółem

%



wieku przedprodukcyjnym

536

18



wieku produkcyjnym

1827

61



wieku poprodukcyjnym

620

21

Źródło: GUS

Struktura mieszkańców gminy Kowiesy

18%

21%

61%
wi ek przedprodukcyjny

wi ek produkcyjny

wi ek poprodukcyjny

Żródło: GUS

Strukturę wiekową mieszkańców gminy należy ocenić jako mało korzystną, ponieważ wzrasta liczba ludności
w wieku poprodukcyjnym, a spada w wieku produkcyjnym. Niepokojący jest fakt, iż mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym jest tylko 18 %. Wskazuje to na starzenie się społeczeństwa.
Według danych statystycznych na 31.12.2014 r. w gminie Kowiesy zarejestrowane jako bezrobotne były 93
osoby, z czego 50 to mężczyźni a 43 osoby to kobiety.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. sołectwo liczyło 87 mieszkańców.

HISTORIA
Historia obszaru obecnej gminy Kowiesy wiąże się z historią ziem południowego Mazowsza. Pod względem
administracyjnym obszar gminy znajdował się w granicach przedrozbiorowego województwa rawskiego,
utworzonego w drugiej połowie XV wieku z wcielonych do Korony ziem rawskiej i sochaczewskiej (granica
tych ziem przebiegała wzdłuż doliny rzeki Chojnatki). Po trzecim rozbiorze obszar gminy znalazł się pod
panowaniem Prus w departamencie warszawskim. Po powstaniu Księstwa Warszawskiego administracyjne
podziały pruskie były nadal utrzymywane. Gminy stanowiły najniższy szczebel administracyjny. Dotychczas
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tę rolę pełniły parafie. Następnie w ramach Królestwa Polskiego w miejsce dotychczasowego departamentu
warszawskiego powstało początkowo województwo mazowieckie, a później teren gminy przynależał do
guberni warszawskiej. Po upadku powstania styczniowego w nowym podziale administracyjnym gmina
znalazła się w powiecie skierniewickim.
Już po odzyskaniu niepodległości obszar gminy przynależał raz do województwa warszawskiego, raz do
łódzkiego, do skierniewickiego a obecnie jest w województwie łódzkim. Gmina jako jednostka
administracyjna powstała w 1973 roku.
Wszelkie kolejne zmiany historyczne, szczególnie wiek XIX, przyczyniały się kolejno do przemian zarówno
społeczno-gospodarczych (np. rozwarstwienie struktury agrarnej) jak i do zmian w zakresie powstawania
nowych wartości kulturowych. Na terenie gminy na przestrzeni dziejów powstało dużo obiektów, które
zachowane do dziś stanowią zabytki architektury. Część z tych obiektów jest zabytkami, które zostały
wpisane do rejestru zabytków, część pozostaje w ewidencji konserwatorskiej, a część zarejestrowana jako
stanowiska archeologiczne.
Pierwsza wzmianka o Lisnej datowana jest na rok 1511 r., a dotyczy wartości dziesięciny. Miejscowość ta
w swojej historii należała administracyjnie do gminy Doleck (w latach 1867-1953), do gminy Nowy Kawęczyn
(w latach 1953-1954), a w latach 1954-1972 włączono ją do Gminnej Rady Narodowej w Jeruzalu. Od 1973
roku należy do gminy Kowiesy.

STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI
W gminie Kowiesy tereny zabudowane zajmują powierzchnię 259 ha, co stanowi 3% obszaru gminy.
Jednostki osadnicze gminy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem powierzchni,
zaludnienia i terenów zabudowanych. Cechą charakterystyczną systemu osadniczego gminy jest jej w miarę
równomierne rozmieszczenie. Struktura osadnicza gminy ukształtowała się na bazie podstawowego układu
komunikacyjnego - drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne ogólnodostępne we władaniu samorządu
gminnego. W Lisnej wykształciła się zabudowa o charakterze ulicówki - obustronna zabudowa drogi, dotyczy
to centralnej części wsi. Pozostała część ma charakter wielodrożnicy o zwartej lub luźnej zabudowie,
powstająca wzdłuż kilku ciągów komunikacyjnych. Zabudowania usytuowane są przy drodze gminnej oraz
drogach dojazdowych. Dominuje zabudowa rolnicza: od budynków gospodarczych i produkcyjno-rolniczych
po siedliska o małych gabarytowo budynkach inwentarskich i gospodarczych. Wieś posiada czytelny,
usystematyzowany układ przestrzenny z zabudową mieszaną: zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną,
która z uwagi na różne funkcje różni się kubaturą, formą architektoniczną. Zabudowa realizowana jest
w różnych okresach czasowych ze zmieniającymi się trendami architektonicznymi, stąd gabaryty
i rozwiązania architektoniczne budynków różnią się. Przy drodze gminnej znajduje się strażnica OSP. Brak
jest innych budynków użyteczności publicznej.
W strukturze przestrzennej gminy wyróżniają się obszary o ugruntowanym sposobie zagospodarowania
i użytkowania. Dominującą formą użytkowania w obszarze gminy są użytki rolne (z terenami rolnymi
zabudowanymi) o powierzchni 6002 ha, co przesądza o rolniczym charakterze gminy. Drugą istotną
powierzchniowo formą użytkowania są lasy i zadrzewienia - 2044 ha. Jako trzeci znaczący element
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zagospodarowania i użytkowania obszaru gminy należy wymienić tereny zabudowane i zurbanizowane,
w tym zabudowa na roli i komunikacja, zajmujące 511,0 ha.
Strukturę form użytkowania ziemi w gminie Kowiesy przedstawia poniższa tabela i wykres.

Formy użytkowania ziemi (w ha)
Obszar

grunty leśne i
zadrzewione

grunty orne

Gmina

2186

Lisna

91

pozostałe

160

grunty
pod
stawami
40

5,4

2,1

8,5

sady

łąki i
pastwiska

2987

2601

217

95

214

Formy użytkowania ziemi w gminie Kowiesy (dane UG Kowiesy)

Formy uzytkowania ziemi w gminie Kowiesy w ha
160

40

214
2186

2601

2987

grunty leśne i zadrzewione

grunty orne

sady

łąki i pastwiska

grunty pod stawami

pozostałe
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ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA LISNA
ZASOBY PRZYRODNICZE
Usytuowanie gminy z dala od ośrodków wielkiego przemysłu sprawia, że środowisko naturalne gminy jest
nieskażone i sprzyja rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi. Atmosfera naturalnego środowiska, jaką stwarza
rzeka Chojnatka sprawia, że jest wspaniałym miejscem rekreacji i wypoczynku dostrzeganym nie tylko przez
wędkarzy, ale również przez całe rodziny, które przybywają nad nią na biwaki i pikniki.
W skali gminy Kowiesy najcenniejsze przyrodniczo są ekosystemy leśne. Lasy pokrywają 23,4% powierzchni
2

gminy, tj. 20,44 km . Dla porównania lesistość województwa wynosi 20,7%, a dla powiatu skierniewickiego
21,2%.
Obszary leśne występują w zwartym, największym kompleksie – 671,39 ha we wsi Wólka Jeruzalska, 424,64
ha, w Zawadach oraz w mniejszych enklawach we wsiach: Chojnata (310,38 ha) i Jeruzal (128,65 ha). Pod
względem własnościowym aż 76 % gruntów leśnych jest w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo w Grójcu. Zbiorowiska leśne, będące w posiadaniu prywatnych właścicieli,
są mniejsze powierzchniowo (472,52 ha) i stanowią 23,1% wszystkich lasów. Pozostała część gruntów
leśnych pozostaje we władaniu gminy, wspólnot gruntowych, kościołów i związków wyznaniowych.
Przeważnie występują one w sąsiedztwie lasów państwowych, bądź jako małe enklawy rozproszone wśród
pól uprawnych i nad ciekami, podnosząc atrakcyjność krajobrazu.
Dominującym typem fitocenoz leśnych jest bór mieszany. Ogólną cechą zespołu jest dominacja
w drzewostanie sosny. Stosunkowo małymi płatami i w rozproszeniu występują fitocenozy świetlistego lasu
dębowego. Zbiorowiska łęgowe, głównie jesionowo – olszowe występują na niewielkich powierzchniach
w dolinie Chojnatki i Zawadki.
Wśród roślinności nieleśnej, najbardziej rozpowszechnione są zbiorowiska łąk, zarośli, chociaż dość liczna
jest grupa zbiorowisk szuwarowych.
W obszarach leśnych występuje: sarna, daniel, wiewiórka, w ekosystemach wodno – łąkowych - płazy,
awifauna, natomiast na obszarze upraw rolniczych dominują gatunki roślinożerne - zając polny.

Bolimowski Park Krajobrazowy
Na terenie gminy obszary o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały objęte ochroną
prawną w formie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (zwanego dalej BPK) oraz w formie BolimowskoRadziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Granice BPK obejmują
zachodnią część obszaru gminy, w tym część sołectwa Lisna. Pozostała część znajduje się w jego otulinie.
Bolimowski Park Krajobrazowy utworzony został w 1986 roku, natomiast gmina Kowiesy została włączona
w jego granice w roku 1995. Obszar BPK jest największym i najmniej zdeformowanym systemem
przyrodniczym, jaki znajduje się na rozległym obszarze Polski centralnej.
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Bolimowski Park Krajobrazowy na terenie gminy Kowiesy

Park chroni dobrze zachowane fragmenty Puszczy Bolimowskiej, Wiskickiej i Jaktorowskiej. Ze względu na
przewagę terenów zalesionych, jest on w zasadzie parkiem leśnym. Największą powierzchnię stanowią
zbiorowiska leśne: bory sosnowe i mieszane z dominującą sosną oraz domieszką dębu, brzozy, grabu, lipy,
klonu w drzewostanie oraz kruszyną, jarzębiną, leszczyną, dereniem i jałowcem w podszycie. Celem
utworzenia parku było zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie wartości przyrodniczych, kulturowych
i krajobrazowych w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park posiada wyznaczoną otulinę, która
stanowi pas terenu szerokości 200 metrów wzdłuż zewnętrznych i wewnętrznych granic parku.
Największym zwierzęciem na terenie BPK jest łoś. Jest to gatunek wędrowny, natomiast bardzo rzadko
można spotkać jelenia europejskiego. Innymi ssakami,
zamieszkującymi w obrębie parku są: sarna, daniel, zając,
dziki królik, wiewiórka, piżmak amerykański, jeż, lis, borsuk,
jenot, kuna leśna, wydra i bóbr. Ten ostatni jest bardzo
uciążliwy dla mieszkańców gminy. Budowane przez nich
żeremia powodują zalewanie łąk w dolinie rzeki Zawadki.
Bobry bardzo zadomowiły się na terenie całej gminy, robiąc
szkody gospodarzom w sadach i na polach.

Piękna przyroda i liczne pamiątki historyczne sprawiają, że Bolimowski Park Krajobrazowy jest atrakcyjnym
terenem turystycznym oraz wypoczynkowo-rekreacyjnym dla mieszkańców pobliskich aglomeracji miejskich.
Dla przyszłości sołectwa Lisna bardzo istotne będzie wykorzystanie walorów przyrodniczych Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego i umiejętne współdziałanie z Zarządem Parku w celu podejmowania wspólnych
działań łączących potrzeby ekologii i rozwoju gospodarczego.
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Ukształtowanie

terenu

sołectwa

jak

też

uwarunkowania

przyrodniczo-

krajobrazowe sprzyjają rozwojowi rekreacji i turystyki. Zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy
tereny w obrębie sołectwa Lisna uznano jako tereny koncentracji funkcji
turystyczno-rekreacyjnej i usług związanych z obsługą tych funkcji oraz rozwoju
agroturystyki i zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.
Dogodne warunki dla aktywnego wypoczynku stwarzają przebiegające przez
teren gminy szlaki turystyczne:


ŁD-4524n - szlak pieszy, ewentualnie rowerowy o długości 39 km:
Kowiesy PKS – Chełmce – Sowia góra – Jeruzal – Olszanka – Puszcza

Mariańska – Rezerwat „Puszcza Mariańska” - Jesionka PKP – Miedniewice PKS.


ŁD 4527 szlak łącznikowy, pieszy lub rowerowy o długości 2 km: Jeruzal – Patoki – Wycześniak.



„Szlak starych dworków” rowerowy o długości 63 km: Skierniewice PKP – Las Pamięcki – Rawiczów
– Trzcianna – Stara Rawa – Lisna – Paplin – Wola Pękoszewska – Babilonka – Wilczynek –
Puszcza Mariańska – Bartniki – Ruda – Skierniewice.

Rowerowy „szlak starych dworków” przebiega
przez miejscowość Lisna. Na terenie gminy są
również wyznaczone ścieżki rowerowe.

DZIEDZICTWO KULTUROWE
Na terenie Lisnej zachował się szlachecki dwór wzniesiony
prawdopodobnie około 1900 roku, którego właścicielami na
przestrzeni lat byli między innymi: Aleksander Cissowski, Andrzej
Rajzacher, Józef Nardutowicz, Antoni Glinka, a od 1992 roku ród
Potockich (Krzysztof Potocki i Dorota Guidicelli), do których należy
również ok. 60 ha folwarku (park i grunty rolne). W budynku w
połowie XX wieku służył jako siedziba RSP i szkoły.
Jest to budynek murowany, parterowy,

wybudowany na planie

wydłużonego prostokąta. Elewację frontową zdobi ganek kolumnowy. W części wschodniej dwór posiada
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przybudówkę. Całość wieńczy dach, kryty dziś rakotwórczym eternitem. Wokół dworu znajduje się park
z przepięknym starodrzewem. Mimo zaniedbania, obiekt posiada swój specyficzny urok. Teren jest mocno
urozmaicony, pagórkowaty.

Jeszcze w połowie lat 90. mieściła się w nim szkoła. Dziś zabytek stoi

opuszczony i popada w ruinę. Jest własnością osoby prywatnej.
Dwór jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod poz. 15, natomiast pozostałości parku dworskiego
pod poz. 16.

W obrębie przydworskiego parku znajdują się 3 pomniki przyrody nieożywionej:
1) lipa szerokolistna o obwodzie 430 cm
2) lipa drobnolistna o obwodzie 395 cm
3) wiąz szypułkowy o obwodzie 385 cm

lipa szerokolistna

lipa wąskolistna

wiąz szypułkowy
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Na terenie sołectwa znajdują się również kapliczki przydrożne, stawiane najczęściej jako vota dziękczynne
lub ku przestrodze.

Kapliczka nadrzewna

GOSPODARKA
Na gospodarkę i koniunkturę gminy Kowiesy, a w tym i sołectwa, oddziaływają większe ośrodki miejskie
regionu. Największy wpływ ma miasto Skierniewice, będące ośrodkiem handlowym, gospodarczym,
kulturalnym całego powiatu. Nie bez znaczenia są również Rawa Mazowiecka, Mszczonów, Sochaczew,
Łowicz a także, choć w mniejszym stopniu - Warszawa i Łódź.
Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie gminy funkcjonowało 186 podmiotów
gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, w tym 8 z sektora publicznego i 178 z sektora
prywatnego. Szczegółowe zestawienie branż reprezentuje poniższa tabela.
W sołectwie Lisna w tym okresie było zarejestrowanych 5 podmiotów, a w roku 2015 - 4 podmioty, w tym
w branżach według PKD 2007:


1 w branży rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,



1 w branży przemysł i budownictwo,



2 podmioty w branży pozostała działalność.
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Tabela 1. Zestawienie branż reprezentowanych przez podmioty gospodarki narodowej w gminie Kowiesy według
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (Dane z GUS).
Sekcja

Nazwa sekcji

Ilość podmiotów

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

15

C

Przetwórstwo przemysłowe
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacja
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle

10

H

Transport i gospodarka magazynowa

9

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

9

J

Informacja i komunikacja

5

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

2

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

2

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

9

N

7

P

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie
społeczne
Edukacja

10

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

4

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
RAZEM

5

E
F
G

O

SiT

1
25
56

7

10
186

Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy,
zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów
samochodowych oraz budownictwa (ok. 43,55%). Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce
gminy Kowiesy jest rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a następnie przetwórstwo przemysłowe
i pozostała działalność usługowa. Świadczy to o dużych możliwościach rozwojowych gminy, gdyż obok
zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez działalność handlowo-usługową, wciąż bardzo
perspektywiczne są tradycyjne sektory działalności prowadzonej w gminie.
Podstawowym źródłem utrzymania dla większości mieszkańców Gminy Kowiesy, w tym także sołectwa
Lisna jest rolnictwo i sadownictwo, którego dochodowość jest zależna od warunków pogodowych. Jednakże
ludność rolnicza wykazuje aktywność w poszukiwaniu innych źródeł dochodów, dąży do dywersyfikacji
źródeł utrzymania. Dotyczy to szczególnie mężczyzn pracujących w

małych gospodarstwach rolnych,

dysponujących glebami niskiej klasy. Podejmują oni często pracę dodatkową w branżach: ochroniarskiej,
transportowej, budownictwie. Wybór taki spowodowany jest często niskim poziomem wykształcenia części
mieszkańców.
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ROLNICTWO
Rolnictwo gminy Kowiesy charakteryzuje się, podobnie jak w całym województwie łódzkim, znacznym
rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na niską ich rentowność. 65% gospodarstw posiada
powierzchnię w granicach 1 - 5 ha, są to gospodarstwa małe, 23% stanowią gospodarstwa o wielkości 5 –
10 ha, natomiast 12% to gospodarstwa większe, o powierzchni powyżej 10 ha. Strukturę obszarową
gospodarstw w gminie i sołectwie przedstawia tabela i wykres.

Powierzchnia gospodarstwa

Miejscowość

Ogółem

do 5 ha

5-10 ha

10 -15 ha

ponad 15 ha

Gmina Kowiesy

1283

839

299

101

44

Sołectwo Lisna

54

30

17

4

3

Struktura gospodarstw według powierzchni w gminie i sołectwie
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

gmina Kowiesy
Lisna

do 5 ha

5-10 ha

10-15 ha

ponad 15 ha

Jak wynika z powyższych danych w sołectwie Lisna
55,6

%

wśród

gospodarstwa

o

gospodarstw
powierzchni

rolnych
do

5

stanowią

ha.

Udział

największych, zajmujących powyżej 15 ha jest niewielki,
stanowi tylko 5,6 %.

Taka
struktura
wielkościowa
jest niekorzystna. Właściciele małych gospodarstw osiągają
niewielkie
w rozwój

dochody,

które

gospodarstw.

uniemożliwiają

Niewątpliwie

im

korzystny

inwestowanie
dla

rozwoju

polskiego rolnictwa jest udział we Wspólnej Polityce Unii
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Europejskiej, pozwalający między innymi na modernizację gospodarstw, korzystanie z systemu dopłat do
produkcji oraz preferencyjnych kredytów. Dodatkowym wsparciem dla rolników są różnego rodzaju programy
pomocowe.

INFRASTRUKTURA
Sołectwo Lisna zostało zwodociągowane w roku 2015 w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach: Paplin, Paplinek, Chełmce, Lisna, Chrzczonowice, współfinansowanego z środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”.
Gmina nie jest w ogóle skanalizowana, a istniejący sposób pozbywania się ścieków poprzez odprowadzanie
ich do gruntu, wód powierzchniowych lub gromadzenie w zbiornikach często nieszczelnych, nie zapewnia
prawidłowej ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz właściwych warunków sanitarnych. Może to
doprowadzić w krótkim czasie do pogorszenia się jakości środowiska przyrodniczego, szczególnie wód
powierzchniowych. Istnieją nieliczne indywidualne i gminne

1

przydomowe oczyszczalnie biologiczne

(rozsączkowe). Problemem gminy w zakresie kanalizacji jest m. in. zbyt duże rozproszenie gospodarstw
domowych. Kwestia konieczności regulacji gospodarki ściekowej stanowi jedno z najistotniejszych wyzwań
dla władz samorządowych Gminy Kowiesy. Należy zaznaczyć, że na terenie gminy istnieje działalność
gospodarcza w zakresie odbioru ścieków bytowych, z której usług korzystają mieszkańcy całej gminy.
Sołectwo jest zelektryfikowane, wszystkie gospodarstwa mają dostęp do sieci energetycznej.
Przy drodze gminnej zlokalizowany jest budynek OSP, który jest w bardzo złym stanie technicznym
i wymaga modernizacji.

1

Jedna oczyszczalnia o wydajności do 5m³ na dobę
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Wieś Lisna ma w większości zabudowę rozproszoną, stąd sieć dróg jest bardzo rozbudowana. Przez teren
przebiega 14 dróg o łącznej długości około 12 km, z czego 2,5 km stanowi droga gminna z kategorią
o nawierzchni z destruktu, kruszywa łamanego i bruku kamiennego. Pozostałe drogi to drogi dojazdowe do
pól i siedlisk o nawierzchni gruntowej.
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OŚWIATA
Obecnie na terenie Gminy funkcjonują: 1 gimnazjum, 1 publiczna szkoła podstawowa, 1 niepubliczna szkoła
podstawowa i 4 Zespoły Wychowania Przedszkolnego. Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz jeden
z Zespołów Wychowania Przedszkolnego prowadzone są przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Turowa Wola
i Okolic, natomiast organem prowadzącym drugi Zespół jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy.
Pozostałe dwa Zespoły prowadzone są przy Szkole Podstawowej w Kowiesach.
Edukacja na szczeblu podstawowym prowadzona jest przez: Szkołę Podstawową w Kowiesach
i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Turowej Woli. Dzieci z sołectwa Lisna naukę na szczeblu
podstawowym odbywają w szkole podstawowej w Kowiesach, natomiast na poziomie gimnazjum kształcą
się w szkole w Jeruzalu.

KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI
Gmina Kowiesy nie posiada tradycji ludowych, ale na jej terenie prężnie działają organizacje społeczne,
w tym stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. Na terenie sołectwa Lisna
również działa Ochotnicza Straż Pożarna i KGW.
OSP oficjalnie powstała w 1969 r., a inicjatorami jej założenia byli Józef Tomczyk – pierwszy prezes OSP,
Stefan Popiński – pierwszy naczelnik OSP i Stanisław Rdes – pierwszy skarbnik OSP.
Tworząc Ochotniczą Straż Pożarną w Lisnej wzorowano się na innych jednostkach działających już na
terenie Gminy Kowiesy – dużą pomocą w sprawach organizacyjnych służył śp. dh Stanisław Michalecki –
ówczesny Prezes OSP w Jeruzalu i Prezes Zarządu Gminnego OSP.
Pierwszym sprzętem pożarniczym,

jakim dysponowała jednostka była motopompa M-400, węże,

prądownice, bosaki, tłumnice i drabina. Sprzęt ten był trzymany w prowizorycznie zbudowanej drewnianej
szopie, która znajdowała się w pobliżu istniejącej obecnie remizy.
Na początku istnienia jednostka skupiała około 30 druhów a do pożaru jeżdżono wozem konnym.
Obecna remiza została wybudowana w latach 1975-76. Przy jej budowie, realizowanej w czynie społecznym
pracowała niemal większość mieszkańców miejscowości. Nie obyło się również bez pomocy Urzędu Gminy
skąd pozyskano środki na pokrycie dachu. Powstała sala, w której organizowano zabawy oraz odbywały się
zebrania wiejskie. W latach 1987-88 dobudowano garaż, w którym znalazł swoje miejsce dotychczas
zgromadzony cały sprzęt jakim dysponowała jednostka.
Lata 1990 -1999 były dla jednostki okresem dość trudnym, w jednostce nic się nie działo, druhów ubywało,
miejscowość się wyludniała. Nad jednostką pojawiło się widmo likwidacji. Na zebraniu sprawozdawczowyborczym w 2000 r. został wybrany nowy zarząd przed którym postawiono zadanie ożywienia jednostki.
Nie było to zadanie łatwe .
Aktywność druhów i zaangażowanie spowodowały, że od 2002 r. aż do chwili obecnej jednostka jest
systematycznie doposażona w umundurowanie , sprzęt ochrony osobistej strażaka i sprzęt gaśniczy.
W 2010 roku jednostka pozyskała przy udziale środków finansowych Gminy Kowiesy i WFOŚiGW w Łodzi
oraz Funduszy Ubezpieczeniowych sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
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W 2013 r. w poczet jednostki wstąpiło 3 druhów i 7 druhen zaś we wrześniu 2013 r. przy OSP w Lisnej
oficjalnie została powołana Kobieca Drużyna Pożarnicza – trzecia w kolejności w Gminie Kowiesy,
skupiająca 8 pań.

Obecnie jednostka OSP w Lisnej skupia łącznie 28 druhów i druhen.
Druhny i druhowie aktywnie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności
na kursach szkoleniowych organizowanych przez KM PSP w
Skierniewicach. Jednostka posiada: 14 strażaków ratowników OSP,
3 kierowców-konserwatorów sprzętu, 3 po kursie ratownictwa
technicznego,

4 po kursie kierowania ruchem drogowym, 2 po

kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 1po kursie dowódców OSP,
1 po kursie naczelników OSP i 1 po kursie pilarza,
Zdobyte umiejętności wykorzystują nie tylko w działaniach ratowniczogaśniczych, których na szczęście mają

niewiele, ale również

w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, a także w życiu
społeczności strażackiej i Gminy.

W roku 2014 jednostka obchodziła swoje 45-lecie istnienia. Podczas uroczystości jubileuszowych został im
przekazany sztandar.

Druhny i druhowie są dumą wszystkich mieszkańców sołectwa.
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Na terenie sołectwa istnieje Koło Gospodyń Wiejskich, które
przez wszystkie lata swojej działalności współpracuje z OSP.
Obecnie Koło liczy 20 członkiń, a funkcję przewodniczącej pełni
Pani Karolina Banacka. Organizowane są wyjazdy na
ludowe.

Członkinie

koła

biorą

czynny

udział

w

festyny
kursach

gastronomicznych. Swoje specjały prezentują na imprezach
gminnych i powiatowych. Reprezentują gminę na Dożynkach
Powiatowych, Łódzkim Wojewódzkim Jarmarku Wojewódzkim, Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców
i Warzyw oraz wielu innych. Stoisko Koła Gospodyń przyciąga amatorów smacznych potraw, nawiązujących
do specjałów kuchni staropolskiej. Członkinie koła aktywnie włączają się w organizację wszystkich
uroczystości religijnych i wydarzeń z życia parafii. Chętnie spotykają się przy biesiadnym stole z okazji świąt
i Dnia Kobiet. Swoją radą i pomocą wspierają działania władz gminnych.
Dzięki temu członkinie koła mogą realizować swoje pasje kulinarne
oraz kultywować tradycje regionu. Największym problemem jest brak
własnego

lokum.

Wcześniej

spotkania,

kursy

odbywały

się

w nieistniejącej już szkole podstawowej. Obecnie siedziba Koła
Gospodyń Wiejskich mieści się w pomieszczeniu budynku OSP.

Część członkiń KGW jest równocześnie druhnami strażaczkami OSP w Lisnej i biorą czynny udział w życiu
braci strażackiej.
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Największą bolączką wszystkich mieszkańców sołectwa jest stan infrastruktury drogowej i brak miejsca,
w którym można się spotkać. Życie kulturalne mieszkańców skupia się obecnie w budynku OSP. Budynek
jest w złym stanie technicznym. Społeczeństwo chciałoby mieć własne pomieszczenia, w których
odbywałyby się najważniejsze wydarzenia a działające organizacje miałyby swoją siedzibę.
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON SOŁECTWA
W trakcie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości wykorzystano metodę planowania partycypacyjnego,
czyli formy aktywnego współdziałania pracowników urzędu z mieszkańcami sołectwa. Metoda ta ma na celu
wypracowanie właściwych kierunków rozwoju sołectwa, które muszą być zbieżne z kierunkami rozwoju
Gminy. Najlepszym narzędziem planistycznym jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na celu
przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz
najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada się
bezpośrednio na szanse i/lub zagrożenia wsi w okresie perspektywicznym.
Praca nad analizą SWOT w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, związanego z przeprowadzeniem
diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu
wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów,
możliwości i pozytywnych cech wsi Lisna, umożliwiających podejmowanie skutecznych działań, służących
rozwojowi społeczno-gospodarczego.
Wiele uwagi poświęcono także czynnikom hamującym tę działalność. Dyskusja na temat pozytywnego
i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności
regionu wiejskiego dotyczyła określenia możliwości i szans oraz zagrożeń związanych z planowaniem,
organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków zewnętrznych, w tym z Unii
Europejskiej.
Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań usystematyzowane od najbardziej znaczących do
najmniej w opinii mieszkańców.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
1. Piękna przyroda.
2. Czyste powietrze
3. Brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko.
4. Bolimowski Park Krajobrazowy.
5. Istnienie warunków naturalnych sprzyjających produkcji zdrowej żywności oraz rozwojowi produkcji
sadowniczej.
6. Dobry układ komunikacyjny i sieć dróg.
7. Kapitał społeczny sołectwa.
8. Dostępna siła robocza.
9. Silne więzi sąsiedzkie.
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SŁABE STRONY
1. Zły stan techniczny dróg, brak chodników
2. Brak kanalizacji.
3. Brak oświetlenia.
4. Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi.
Niska dochodowość rolnictwa.
5. Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów naturalnych obszaru.
6. Niedostateczny rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
7. Niskie dochody mieszkańców oraz brak możliwości znalezienia zatrudnienia.
8. Słabo rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa.
9.

Małe zaangażowanie mieszkańców we współdecydowaniu.

10. Brak bazy sportowej.
11. Niska jakość życia w aspekcie kulturalnym i wypoczynkowo-rekreacyjnym.
Bolimowski Park Krajobrazowy.
12. Mało atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego.
Utrudniony dostęp dzieci do przedszkoli.
13. Słabe więzi społeczne.
Słaba promocja walorów turystycznych.
Słaba promocja lokalnych przedsiębiorców.
Bardzo ograniczone możliwości zbytu płodów rolnych.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
SZANSE
1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i innej infrastruktury technicznej.
2. Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.
3. Dbałość ogółu mieszkańców o środowisko i estetykę.
4. Nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami.
5. Promocja gminy.
6. Rozwój turystyki i agroturystyki.
7. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego.
Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i drobnej wytwórczości.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
8. Wzrost dochodów gminy poprzez zwiększoną działalność gospodarczą na terenie gminy.
9. Rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego.
ZAGROŻENIA
1. Pogarszający się stan infrastruktury drogowej i technicznej.
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2. Ogólny, niski stan gospodarki gminy.
3. Spadek opłacalności pracy w rolnictwie.
4. Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki UE.
5. Małe zainteresowanie inwestorów z zewnątrz.
6. Niestabilność polityczna i gospodarcza państwa.
7. Bezrobocie w regionie
8. Trudno dostępny pieniądz (niestabilność kredytowa i bankowa).
Postępujące rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa.
Malejące środki finansowe na cele oświatowe i kulturalne.
9. Niestabilny system prawny, szczególnie podatkowy w Polsce.
10. Regres kultury wiejskiej.
Za najmocniejsze strony miejscowości uznano piękna przyrodę, czyste powietrze i brak zakładów
produkcyjnych zanieczyszczających środowisko. Wśród słabych stron na pierwsze miejsca wysunęły się
kwestie dotyczące infrastruktury: zły stan techniczny dróg, brak chodników, brak kanalizacji i oświetlenia.
Bardzo ważny dla mieszkańców okazał się brak miejsca do spotkań. Społeczeństwo chce zaspakajać nie
tylko pierwsze potrzeby, ale także te wyższego rzędu.
Największą szansą dla rozwoju sołectwa Lisna, w ocenie mieszkańców, jest poprawa stanu technicznego
infrastruktury drogowej i innej infrastruktury technicznej, możliwość uzyskania środków z funduszy Unii
Europejskiej, dbałość ogółu mieszkańców o środowisko i estetykę oraz nawiązanie współpracy z innymi
miejscowościami i gminami. Określenie szans jest odpowiedzią na słabe strony. Czyste środowisko, piękne
położenie wsi wśród lasów i pól sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Młodzi, aktywni członkowie
społeczności, dzięki swojemu zaangażowaniu, mogą odegrać ważną rolę w budowaniu lepszej przyszłości
dla siebie i swoich bliskich. Wśród zagrożeń wskazany został przede wszystkim pogarszający się stan
infrastruktury drogowej i technicznej, ogólny niski stan gospodarki gminy i spadek opłacalności pracy
w rolnictwie Czynniki te nie są jednak zależne bezpośrednio od lokalnej społeczności i ich niwelacja może
nastąpić tylko i wyłącznie przez odpowiednie działania władzy ustawodawczej na szczeblu centralnym oraz
działania lokalnego samorządu w celu zainteresowania inwestorów zewnętrznych.
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PLAN DZIAŁAŃ
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości sołectwa Lisna spełniają warunek zgodności z zapisami
zawartymi w projekcie Strategii Rozwoju

Gminy Kowiesy do roku 2022, dokumentami planistycznymi

Powiatu Skierniewickiego i Województwa Łódzkiego oraz dokumentami strategicznymi państwa. Cele
i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie
powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.
W celu stworzenia planów inwestycyjnych, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie
krótkoterminowym oraz perspektywicznym na terenie sołectwa posłużono się przede wszystkim sugestiami
mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT.
Jak wynika z przeprowadzonych spotkań i analiz najważniejszymi dla rozwoju sołectwa inwestycjami są:
Przebudowa drogi gminnej nr 115153E oraz remonty dróg gminnych na terenie sołectwa
Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Lisnej
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy, w tym budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw.
Oświetlenie uliczne.
Oznakowanie numeracji
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/kanalizacji.
Budowa ścieżek rowerowo-pieszych.
Budowa chodników.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej, w tym drogi gminnej nr 115153E oraz adaptacja strażnicy na
świetlicę wiejską zostały uznane przez mieszkańców za priorytetowe. W rankingu uzyskały prawie taką samą
liczbę głosów (drogi 30, świetlica 28). Kolejnymi zadaniami ważnymi dla mieszkańców okazały się:
zagospodarowanie terenu przy świetlicy, budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw i oświetlenie uliczne.
Wszystkie zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców, umiejętnie
kierowanymi przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz
samorządowych.

Oczywiście

warunkiem

koniecznym

jest

zapewnienie

odpowiedniego

poziomu

finansowania tych zadań ze strony władz gminnych i instytucji dysponujących środkami unijnymi.
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady
Gminy Kowiesy. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Kowiesy, Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej
sołectwa Lisna. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych
i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty. W monitorowaniu biorą
udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Kowiesy zaangażowane we wdrażanie
Planu Odnowy Sołectwa Lisna. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą
tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju
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i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu
przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma służyć

integracji społeczności lokalnej,

większemu

zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi
organizacji społecznych.
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zadania inwestycyjne i
przedsięwzięcia
Oznakowanie dróg tablicami
kierunkowymi z numerami
posesji
Przebudowa drogi gminnej nr
115153E w miejscowości
Lisna (I etap przebudowy
całej drogi)
Przebudowa drogi gminnej nr
115153E w miejscowościach
Paplinek i Chrzczonowice
(dokończenie zadania z poz. 1)
Remonty dróg gminnych
Przebudowa i nadbudowa
świetlicy wiejskiej wraz z
częścią dla OSP w Lisnej
Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy, w tym budowa
siłowni zewnętrznej i placu
zabaw

Termin realizacji

Przewidywany
koszt

Źródła
finansowania

2016

1.600 zł

Budżet Gminy
Fundusz sołecki

2017

1.400.000 zł

Budżet Gminy
PROW

2018

2.000.000 zł

2016-2022

80.000 zł

2018

450.000 zł

2019

100.000 zł

2016
(dokumentacja)
2019
(realizacja)

40.000 zł

Budżet Gminy
PROW
lub inne środki
zewnętrzne
Budżet Gminy
Fundusz sołecki
Budżet Gminy
PROW
Budżet Gminy
Fundusz sołecki
PROW

Budżet Gminy
Fundusz sołecki

7.

Oświetlenie uliczne

8.

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

2020

300.000 zł

9.

Budowa ścieżek rowerowopieszych

2021

120.000 zł

Budżet Gminy
PROW
WFOŚiGW
Budżet Gminy
PROW

10.

Budowa chodników

2022

100.000 zł

Budżet Gminy
PROW
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OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH
Do zadań priorytetowych, przewidzianych do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości, należą dwie
inwestycje:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Lisna jako I etap przebudowy całej drogi
od granicy z gminą Nowy Kawęczyn do drogi ekspresowej nr S8.
2) Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Lisnej

Przebudowa drogi gminnej nr 115153E
Przedmiotowa droga leży w ciągu drogi gminnej Nr 115153E o łącznej długości 8461 m, przebiegającej
przez teren dwóch gmin: gminy Kowiesy i gminy Nowy Kawęczyn. W granicach gminy Kowiesy
w Chrzczonowicach od drogi ekspresowej nr S8 (relacji Warszawa-Wrocław), przez Paplinek, Lisną, do
granicy z gminą Nowy Kawęczyn, następnie od granicy gminy Nowy Kawęczyn biegnie przez Psary do drogi
powiatowej nr 1316E relacji Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal-Wola Polska, dalej
przez Dzwonkowice, Doleck do drogi powiatowej nr 1330E relacji Nowy Kawęczyn-Jeruzal-WędrogówKowiesy-Wola Pękoszewska. Droga powiatowa nr 1316E krzyżuje się z drogą krajową nr 70 relacji
Łowicz-Huta Zawadzka.
Długość drogi Nr 115153E na terenie gminy Kowiesy wynosi 4961 m. Jest to droga klasy technicznej D
dojazdowa. Z uwagi na połączenia z drogą ekspresową i drogami powiatowymi jest dla mieszkańców
przyległych miejscowości bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym.
Droga na całej długości ma różne szerokości pasa drogowego (od 3 do 12 m) i zróżnicowane nawierzchnie:
destrukt bitumiczny, kruszywo łamane, bruk, co utrudnia ruch komunikacyjny i stanowi zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu.
Droga jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga gruntownej przebudowy. W pierwszym etapie
zaplanowano realizację odcinka o długości 2457 m od granicy z gminą Nowy Kawęczyn, przez wieś Lisną,
do granicy miejscowości Paplinek. Pozostały odcinek o długości 2504 m przez Paplinek, Chrzczonowice, do
drogi ekspresowej S8 z uwagi na trwającą procedurę przejęcia części nieruchomości od właścicieli w celu
poszerzenia, będzie realizowany w kolejnym etapie (w roku 2018) jako odrębne zadanie.
Przy przedmiotowej drodze, w miejscowości Lisna, zlokalizowana jest strażnica OSP, która jest planowana
do przebudowy i nadbudowy w roku 2018 z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Zakres rzeczowy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Lisna obejmuje
wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie istniejącej jezdni z destruktu, kruszywa łamanego i bruku
kamiennego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 cm z kruszywa łamanego, remont istniejących
przepustów i odmulenie rowów.
Celem zadania jest potrzeba rozwoju układu komunikacyjnego, polepszenie stanu technicznego drogi oraz
zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do tej drogi, a także ułatwienie komunikacji
z drogą ekspresową i drogami powiatowymi.
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Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Lisnej
Celem

tego

przedsięwzięcia

jest

podniesienie

poziomu

kulturalno-rekreacyjno-sportowego

wśród

mieszkańców sołectwa. Realizacja zadania zapewni lepszą organizację czasu wolnego, przyczyni się do
podniesienia sprawności fizycznej oraz możliwości rozwijania zdolności manualnych i intelektualnych
wszystkich

mieszkańców.

Poprzez

zaplanowaną

inwestycję

mieszkańcy

sołectwa

i okolicznych

miejscowości, w których brak jakiegokolwiek pomieszczenia publicznego, uzyskają miejsce do odbywania
zebrań wiejskich, spotkań i okolicznych uroczystości.
Przedsięwzięcie to, jak wynika z przeprowadzonych ankiet, zyskało wśród mieszkańców największe
poparcie i powszechną akceptację. W odczuciu mieszkańców jest to trafne działanie samorządu
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Zdaniem ankietowanych mieszkańców
funkcjonowanie tego obiektu przyczyni się umocnienia więzi międzypokoleniowych i rodzinnych. W budynku
tym skupiać się będzie życie społeczne mieszkańców, co wypełni lukę czasową występującą dotąd
pomiędzy pracą i wypoczynkiem. Ponadto działające Koło Gospodyń Wiejskiej będzie miało miejsce,
w którym będą mogły odbywać się spotkania i imprezy okolicznościowe, które obecnie odbywają się w starej,
zniszczonej strażnicy lub mieszkaniach prywatnych, takie jak: Dzień Kobiet, Sylwestra czy różnego rodzaju
kursy dla mieszkańców.
W budynku brak jest wody bieżącej i centralnego ogrzewania oraz sanitariatów.
W ramach inwestycji planuje się przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy, z którego
zostanie wygospodarowana część świetlicowa oraz część dla OSP. Przebudowa i nadbudowa ma na celu
zwiększenie powierzchni budynku, poprawę estetyki i funkcjonalności oraz przystosowanie obiektu do
korzystania przez osoby niepełnosprawne. Z uwagi na zły stan techniczny wymianie podlega konstrukcja
dachu wraz z pokryciem. Budynek strażnicy nie posiada dostatecznej izolacyjności termicznej, dlatego będzie
podlegać dociepleniu.
Przebudowywany budynek będzie obiektem dwukondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z poddaszem
gospodarczym (nie przeznaczonym na pobyt ludzi).
2

Parametry budynku po przebudowę i nadbudowie: powierzchnia zabudowy – 220,12 m , powierzchnia
2

użytkowa – 218,36 m . Budynek będzie wyposażony w kotłownię na paliwo stałe – ekogroszek, instalacje
wodno-kanalizacyjne. W

części parterowej budynku będą następujące pomieszczenia użytkowe:

przedsionek, korytarz, sala spotkań, pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty: damski, męski i dla
niepełnosprawnych oraz: garaż i kotłownia. Na poddaszu zostaną wygospodarowane dwa pomieszczenia
gospodarcze i WC.
Części świetlicowa zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt: stoły, krzesła, szafki kuchenne, lodówkę,
zmywarkę oraz kuchnię gazową, a także sprzęt rekreacyjny np. stół do tenisa, piłkarzyki oraz gry planszowe
i edukacyjne.
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Widok budynku

obecnie

po przebudowie

W wyniku realizacji ww. inwestycji zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby społeczne i kulturalne
mieszkańców, w tym młodzieży i organizacji społecznych. Odpowiednio wyposażone pomieszczenia staną
się dla mieszkańców miejscem spotkań, zebrań wiejskich i szkoleń.
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