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Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości Piotrawin jest dokumentem uchwalonym na lata 2009 2016, który daje możliwość planowania rozwoju wsi i wykorzystania wszystkich jej walorów.
Dokument ten jest jednym z narzędzi rozwoju i odnowy wsi, oraz poprawy warunków pracy i
życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości jest niezbędnym
warunkiem przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz z innych programów w
następnych latach. Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz
promowanie obszarów wiejskich.
Plan Odnowy Miejscowości Piotrawin na lata 2009 – 2016 jest dokumentem strategicznym i
ma na celu wytyczenie kierunków rozwoju miejscowości, dlatego też powstawał przy
szerokim udziale mieszkańców tej miejscowości. Na spotkaniach konsultacyjnych z
mieszkańcami określone zostały cele rozwojowe miejscowości i planowane do realizacji
przedsięwzięcia.
Plan Odnowy Miejscowości Piotrawin wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Łaziska oraz jest zgodny z innymi dokumentami strategicznymi o charakterze
lokalnym, regionalnym i krajowym.
Niniejszy plan jest planem otwartym, w związku z tym może być modyfikowany, w zależności
od potrzeb lokalnej społeczności, uwarunkowań gospodarczych i finansowych.
Plan Odnowy Miejscowości Piotrawin poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć
przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia
atrakcyjności całej miejscowości.
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I. Charakterystyka miejscowości Piotrawin
1.1 Położenie miejscowości
Piotrawin położony jest w południowej części gminy Łaziska, na zachodnim krańcu
Wyżyny

Lubelskiej.

Jest

jedną

z

25

miejscowości

wyodrębnionych

w

podziale

administracyjnym gminy.
Zachodnią granicę Piotrawina stanowi rzeka Wisła. Na północy wieś graniczy z gruntami wsi
Kamień. Na wschodzie znajdują się lasy państwowe. W południowo-wschodnim krańcu
Piotrawin graniczy z gruntami wsi Zgoda. Na południu graniczy z lasami państwowymi i
gruntami Kolonii Kaliszany.
Piotrawin znajduje się w odległości 14 km od Opola Lubelskiego, 43 km od Kraśnika, 70 km
od Lublina. Najbliższe ośrodki administracyjno - usługowe znajdują się w Łaziskach i
Kamieniu.

1.2 Przynależność administracyjna
Piotrawin
Gmina - Łaziska
Powiat - Opolski
Województwo - Lubelskie

1.3 Powierzchnia
Powierzchnia całkowita Piotrawina wynosi 904,70 ha, co stanowi ok. 8 % powierzchni
gminy Łaziska. Na powierzchnię miejscowości składają się:
- grunty orne – 511,97 ha
- sady – 41,14 ha
- pastwiska - 9,48 ha
- lasy i grunty leśne – 139,46 ha
- grunty pod wodami – 108,50 ha
- zabudowania na użytkach rolnych – 22,47
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- pozostałe grunty - 71,68 ha
1.4 Liczba ludności
Liczba mieszkańców miejscowości Piotrawin i połączonej z nią administracyjnie Kolonii
Piotrawin wynosi 360 osób. Struktura wiekowa została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela nr 1. Struktura wiekowa ludności w Piotrawinie
Piotrawin

PiotrawinKolonia

Liczba ludności ogółem, w tym:

360

259

101

kobiety

168

119

49

mężczyźni

192

140

52

Ludność w wieku 0-17 lat

57

38

19

Ludność w wieku 18-59 lat

210

153

57

Ludność w wieku 60 lat i więcej

93

68

25

Źródło: Urząd Gminy w Łaziskach
Z powyższych danych wynika, iż większość osób zamieszkujących Piotrawin jest w wieku
produkcyjnym. W ogólnej liczbie ludności dominują mężczyźni. Przeważająca liczba ludności
w wieku produkcyjnym oznacza, iż są to osoby pracujące i wkraczające po raz pierwszy na
rynek pracy. Ważne jest, zatem zwiększenie szans młodzieży wiejskiej na zdobywanie
wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku pracy.

1.5 Historia miejscowości
Źródła pisane, w których pojawia się nazwa Piotrawin pochodzą z połowy XIII w. W
dokumencie sieciechowskim z 1252 roku wymienione jest theloneum In Pyotrawin w
kontekście nadania tych dóbr klasztorowi przez księcia Henryka Sandomierskiego. W Vita

Minor Sancti Stanislai, napisanym przez Wincentego z Kielc około połowy XIII wieku w opisie
tzw. „Cudu Piotrawińskiego”, wymieniony jest Piotrawin. Z początku XIV wieku pochodzi
średniowieczny

dokument

dotyczący

Piotrawina;

jest

nim

nadanie

wsi

biskupowi

krakowskiemu przez Władysława Łokietka. W XIV w. Piotrawin notowany był w spisach
świętopietrza i dziesięciny papieskiej jako ośrodek parafii; występuje w wykazach z lat 1326-
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1358. Wzmianki o tej miejscowości pojawiają się w dokumentach z roku 1259 i dalszych, a
także w Historii Jana Długosza i żywotnych biskupów krakowskich jego pióra.
Z okresu od schyłku VI do końca VIII wieku pochodzi skarb żelaznych siekier z Piotrawina,
odkryty w 1970 r., wykonanych prawdopodobnie w ośrodku na Morawach. Zapewne
przechodził tędy szlak handlowy, wzdłuż Wisły z rejonów nadbałtyckich w kierunku Morza
Czarnego. W okresie od VIII do X w. pojawia się osadnictwo w Piotrawinie. Z IX wieku
pochodzi półziemianka, zamieszkiwana prawdopodobnie sezonowo, odkryta w wykopie
pomiędzy kościołem a dawnym dworem. Osada należała zapewne do ówczesnej organizacji
terytorialnej.
Pewna zmianka o wsi, odnosząca się do XII w. pochodzi z dokumentu wydanego w 1252r.
Bolesław Wstydliwy potwierdza w nim posiadanie cła w Piotrawinie przez benedyktynów
Sieciechowa, nadane temuż opactwu przez księcia Henryka.
Piotrawin położony w pobliżu węzła komunikacyjnego Solec-Kamień był ważną osadą już w
połowie XII wieku.
Z połowy XII i XIII w. pochodzą wzmianki o komorze celnej, które świadczą o ważnym
położeniu wsi na szlaku komunikacyjnym. Krzyżowały się tutaj dwa ważne szlaki
komunikacyjne. Pierwszy biegł wzdłuż Wisły z południa od Sandomierza przez Zawichost,
Piotrawin w kierunku na północ. Drugi szlak wiódł z Lublina przez Opole, z przeprawą w
okolicach Piotrawina, dalej na Radom i do Wielkopolski. Piotrawin leżący na północnych
peryferiach kasztelanii zawichojskiej, poprzez przebiegające szlaki łączył też stolice
kasztelanii tj. Zawichost, Solec i Lublin.
Na początku XIV wieku Piotrawin należy do najgęściej zaludnionych parafii
(Lubelszczyzny). Wieś zyskała rozgłos w XIII w. dzięki Vita Minor, napisanym przez
Wincentego z Kielc około połowy XIII w. w opisie tzw. Cudu piotrawińskiego – a więc
wypadków sprzed 1079 roku. Dokument zawiera opis wskrzeszenia komesa Piotra przez św.
Stanisława, które miało miejsce w Piotrawinie. Wskrzeszony Piotr poświadczył prawdę przed
królem Bolesławem Śmiałym. Z dokumentu tego pochodzą pierwsze informacje o istnieniu
kościoła w Piotrawinie. Długosz w „Liber Beneficiorum” napisał, że ten dawny kościół był pod
wezwaniem św. Tomasza Apostoła, później dodano wezwanie św. Stanisława.
Piotrawin był żywym ośrodkiem kultu św. Stanisława i miejscem licznych cudów. Przybywali
do tego miejsca pielgrzymi, książęta, biskupi, królowie. Kronikarz Długosz mówi o masowym
napływie Polaków w święto 8 maja i przeniesienia relikwii 27 września. O Bożych łaskach
doznanych za przyczyną św. Stanisława świadczy między innymi kilkadziesiąt obrazów
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wotywnych znajdujących się w muzeum. O rozwoju religijnym Piotrawina mówią wydarzenia
wieku XIII, XV, XVII i XVIII.
W 1310 roku Władysław Łokietek przekazał wieś biskupstwu Krakowskiemu jako ofiarę dla
św. Stanisława.
Prawdopodobnie od ok. 1150-1166 r. aż do 1310 r. Piotrawin był własnością książęcą. Wieś
ze względu na komorę celną i przeprawę miała ważne położenie komunikacyjne, odgrywała
więc pewną rolę w książęcych dochodach. W chwili darowizny Piotrawin wskutek
zmienionych warunków gospodarczych stracił swoje znaczenie jako punkt handlowy.
Przyczyną utraty znaczenia wsi było zapewne przesunięcie koryta Wisły i przesunięcie się
głównej przeprawy przez rzekę pod Solec.
Z materiałów archeologicznych wynika, iż co najmniej od XII - XIII w. stosowano w
Piotrawinie stałą gospodarkę orną. Mieszkańcy wsi zajmowali się rolnictwem, hodowlą,
połowem i konserwacją ryb, syceniem miodu, tkactwem, obróbką skóry.
Od około 1310 r. aż do czasów Długosza w źródłach są wzmianki dotyczące opłat
świętopietrza.
W 1437 r. do Piotrawina przybył bp krakowski Zbigniew Oleśnicki wraz z Janem Długoszem.
Oleśnicki ufundował kościół w Piotrawinie. Na miejscu grobu komesa Piotra wybudowano
kaplicę.
Według Jana Długosza Piotrawin należał do biskupstwa krakowskiego. Dobra miały 30 łanów
kmiecych, 3 karczmy posiadające pola, 1 zagrodę z polami. Znajdował się tam folwark
biskupi. Z tych dóbr oddawano dziesięcinę snopową i konopną dla kościoła i plebana w
Piotrawinie, której wartość wynosiła 30 grzywien. Pleban miał wolne pola i łąki, dwór i sad
na potrzeby swoje i folwarku. Długosz wymienia 5 łanów kmiecych należących do dóbr
plebana, z każdego łana płacono plebanowi czynsz w wysokości 6 groszy na św. Jana i 6
groszy na św. Marcina. Z tych łanów kmiecie pracowali dla plebana 2 dni w tygodniu z
własnym wozem i pługiem. We wsi były też karczmy, posiadające pola z dóbr plebańskich,
każda z nich płaciła czynsz plebanowi w wysokości 3 wiadrunków i warzyła po kolei piwo dla
plebana. Pleban posiadał także 2 zagrodników nie posiadających pola i nie płacących czynszu
ale zobowiązanych do odrabiania pańszczyzny pieszej przez jeden dzień w tygodniu przez
każdego z nich.
Okres od połowy XV do połowy XVII w. to okres rozwoju gospodarczego w dziejach wsi.
Świadczy o tym dobry stan folwarku, przeprawa przez Wisłę, czynsz pieniężny, mała ilość dni
pańszczyzny. Na ten okres przypada rozwój kultu św. Stanisława w Piotrawinie.

7

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN NA LATA 2009 - 2016

Od połowy XVII w. w Piotrawinie następuje kryzys gospodarczy, którego główną przyczyną
były przemarsze i rabunki wojsk obcych i własnych, także wzrost obciążeń poddanych.
Zwiększyła się liczba dni pańszczyzny i różnorodnych obciążeń na rzecz dworu. Straty
spowodowane przemarszami, stacjonowaniem wojsk powtarzały się często w Piotrawinie,
bowiem było to miejsce dogodne do przeprawy przez Wisłę.
Wieś uległa znacznym zniszczeniom podczas trzeciej wojny północnej (1700-1721). Dnia
1.V.1704 r. król August II cofając się przed wojskiem szwedzkim dowodzonym przez
Reuschilda przeprawił się przez most pod Solcem. Po ustąpieniu Szwedów król wrócił na
wschodni brzeg Piotrawina. We wsi 9.IV. 1704 r. wybuchł wielki pożar w obozie królewskim,
spaliła się kancelaria królewska, cześć taboru w tym ok. 90 koni. Spaliły się 33 osoby.
W 1706 r. połączone wojska polsko-litewskie z księciem Aleksandrem Daniłowiczem
Mienszikowem wyruszyły do Piotrawina, gdzie miały przeprawić się na drugi brzeg. Z
niewiadomych przyczyn zostały jednak skierowane na północ.
Na początku września 1709r. część wojsk polskich przeprawiło się pod Piotrawinem w drodze
do Wielkopolski. W końcu września tego roku przeprawiły się tu wojska rosyjskie dowodzone
przez generała Goltza i pozostała część wojsk polskich.
Piotrawin leżał na trasie podróży króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zatrzymał
się tu 2 marca 1787 roku w drodze do Kaniowa na Ukrainie. Według spisu ludności diecezji
krakowskiej z 1787 r. Piotrawin liczył 294 osób. W roku 1789 decyzją Sejmu Wielkiego dobra
Piotrawina przeszły na skarb państwa. W roku następnym Sejm Wielki anulował swoją
decyzję i dobra Piotrawina wróciły pod zarząd kapituły krakowskiej.
W pierwszej połowie XIX w. w dobrach Piotrawin powstał drugi folwark tzw. „Kępa
Piotrawińska” położony na wschodnim brzegu Wisły. Na mocy ukazu carskiego w 1864 r.
chłopi otrzymali ziemie na własność. Około roku 1874-1877 wybuchła we wsi epidemia
cholery.
Na podstawie Najwyższego Ukazu z 14/26 grudnia 1865 r. dobra Piotrawin przeszły od
zarząd Lubelskiej Izby Skarbowej. W 1880 r. na podstawie ukazu z 23 listopada 1874r. dobra
Piotrawin wykupił Ludomir Cywiński. W 1890 r. Ludomir Cywiński wydzierżawił kamieniołom,
użytkowany już w końcu XVIII w.
W 1891 r. powstała spółka, która zaczęła organizować w Piotrawinie „małą rolniczą
cukrownię”. Cukrownia jednak nie powstała. Projekt cukrowni powstał zapewne dlatego, że
było to dogodne miejsce do rozładunku buraków spławianych Wisłą z południa. To miejsce z
przeznaczeniem na skład buraków, oraz teren pod budowę kolejki wąskotorowej od tego
składu do Opola wydzierżawił Ludomir Cywiński Towarzystwu Akcyjnemu w Opolu Lubelskim.
8
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Koniec XIX i początek XX w. był pomyślny dla rozwoju gospodarczego wsi. Dużą rolę
w aktywizacji gospodarczej odgrywała Wisła. Ludność wsi obok pracy na roli zajmowała się
tkactwem,

rybołówstwem

i

wikliniarstwem.

Rybactwem

zajmowali

się

mieszkańcy

południowego krańca wsi, była to swoista dzielnica rybacka a zarazem najbiedniejsza część
tej wsi. Były także możliwości pracy w kamieniołomach i na folwarku zwłaszcza w czasie żniw
i wykopów.
Pomyślny rozwój wsi przerwała I wojna światowa. Wiosną 1914 r. w okolicach Piotrawina
doszło do stać wojsk austriacko - węgierskich z rosyjskimi. W czasie tych wydarzeń spaliło się
we wsi ok. 60 domów.
Według spisu ludności z 1921r. w Piotrawinie na folwarku mieszkało 157 osób i na wsi 486
osób.
Około 1926-1927 roku ze składek mieszkańców wsi zakupiono w Sadkowicach drewniany
budynek z przeznaczeniem na szkołę. Obiekt ten postawiono na ternie byłego wiejskiego
kamieniołomu w południowej części wsi. Były tam 4 klasy i pomieszczenie dla nauczyciela.
Szkoła ta spaliła się w 1939 r.
Dobra Piotrawina po śmierci Ludomira Cywińskiego w 1916 r. należały do jego syna Juliusza.
Składały się z 3 folwarków: Piotrawin, Kępa Piotrawińska i Femin. Ponieważ dobra były
zadłużone w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim przeprowadzono parcelacje w latach 1918,
1926, 1931, 1936-1938. W ten sposób powstały kolonie określane obecnie jako Kolonia
Piotrawin.
Intensywny rozwój gospodarczy wsi przerwała II wojna światowa. 13 września 1939 roku
Niemcy przekroczyli Wisłę pod Kamieniem i zajęli Piotrawin. W Piotrawinie i okolicy działały
oddziały Gwardii Ludowej.
26 lipca 1944 r. Piotrawin zajęły wojska radzieckie, które przebywały we wsi do 13 stycznia
1945r. Ludność została ewakuowana poza linię frontu, przebywała we wsiach: Kopanina,
Kamionka, Głodno, Kosiorów.
W czasie ostatnich działań wojennych w 1944 roku - podczas frontu ogień dział artyleryjskich
zniszczył doszczętnie wieś Piotrawin, ucierpiał też kościół szczególnie dach i mury. Po wojnie
dzięki wysiłkom parafian kościół został wyremontowany.
Od zakończenia wojny do 1970 r. w dawnym dworze Cywińskich utworzono 4 klasową szkolę
podstawową. W 1970r. szkołę przeniesiono do nowego budynku w pobliżu wsi Kamień.
W latach 1949-1950 wybudowano szosę przebiegającą przez wieś i przeprowadzono
elektryfikację.
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1.6 Określenie przestrzennej struktury miejscowości
Piotrawin położony jest wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 825. Występuje tu
zabudowa mieszkalna zagrodowa niska. Budynki mieszkalne położone są po obu stronach
drogi.
Miejscowość nie posiada rynku, czy placu stanowiącego centrum miejscowości. Za pewną
dominantę przestrzenną można uznać Kościół położony na wysokim brzegu Wisły. Jest on z
daleka widoczny, dzięki czerwonym, ceglastym murom.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
2.1 Zasoby przyrodnicze
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Piotrawina jest dolina Wisły.
Miejscowość usytuowana jest bardzo malowniczo na wysokim zboczu doliny, opadającym
stromo ku Wiśle. Wieś bezpośrednio przylega do Wisły. Wisła na tym terenie tworzy szerokie
rozlewiska, podzielone namułami, tak zwanymi kępami porośniętymi wikliną i innymi
roślinami nadrzecznymi. W niektórych miejscach tworzą się piaszczyste wysepki, będące
efektem wieloletniego nanoszenia piasku przez wodę. Dno rzeki i częściowo pas przybrzeżny
również są piaszczyste. Dawniej Wisła była wykorzystywana do transportu śródlądowego
(skład soli w Kamieniu i Solcu) i w kierunku morza. Obecnie rzeka stanowi wspaniały teren
do żeglarskich wypraw. Szczególnie latem w pogodne dni przez Piotrawin przepływa
dziesiątki łodzi (od małych łódek rybackich, aż po żaglówki, łodzie motorowe i promy
osobowe). Warto dodać, że płynąc w dół rzeki (ok. 30 km) można dopłynąć do Janowca (po
lewej stronie) lub do Kazimierza Dolnego (po prawej). Ponadto na przeciwko Piotrawina, do
Wisły wpływa rzeka Kamienna. Spływ na tratwach rzeką Kamienną, jest jedną z atrakcji w
powstałym przed kilku laty Bałtowskim Parku Jurajskim.
W Piotrawinie znajduje się wspaniały punkt widokowy, umożliwiający obserwację
rezerwatu przyrody - Małopolski Przełom Wisły. Wapienna skała stanowiąca urwisko o
wysokości ok. 40 m, jest pozostałością po nieczynnej już dzisiaj kopalni kamienia.
Dziki brzeg Wisły jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków: m.in. bobry, kuropatwy,
czajki, dzikie kaczki, mewy śmieszki i mewy śródlądowe. Niezwykle czyste środowisko
pozwala na wyjątkową obfitość urodzaju w piotrawińskich sadach. Piotrawin leży na terenie
wąwozów lessowych ciągnących się od Nałęczowa, przez Kazimierz Dolny. Wschodnią część
wsi stanowią lasy.
W

okolicy

Piotrawina

panuje

specyficzny

klimat

charakteryzujący

się

dużą

wilgotnością powietrza i wyjątkowym chłodem nie spotykanym na terenie położonym dalej
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od rzeki. Jest to spowodowane rozlewiskiem wody i wylewami rzeki w czasie wiosennych
zatorów lodowych, jak i pod koniec czerwca i lipca.

2.2 Dziedzictwo kulturowe
W Piotrawinie znajduje się najstarszy i najcenniejszy zabytek sakralny powiatu
opolskiego. Jest to gotycki kościół położony na wysokim brzegu Wisły. Kościół jest z daleka
widoczny, dzięki czerwonym, ceglastym murom. Z miejscowością tą związany jest kult św.
Stanisława - biskupa. Według tradycji kościół w Piotrawinie istniał już od roku 1076. Kościół
w Piotrawinie do roku 1440 był drewniany. W tymże roku biskup Krakowski Zbigniew
Oleśnicki wzniósł kościół murowany, gotycki pod wezwaniem św. Tomasza Ap. i św.
Stanisława BM, zaś drewniany kościół został przeniesiony do Biskupic. Na grobie Piotra
biskup Oleśnicki zbudował kaplicę. Jest to kościół jednonawowy. W nawie i prezbiterium
sklepienie sieciowe spięte zwornikami z Herbami Dębno. Wewnątrz kościoła na ścianie
północnej wmurowana jest tablica erekcyjna z datą 1440 rok, przedstawiająca bpa Zbigniewa
Oleśnickiego, który ofiaruje Matce Bożej ufundowany przez siebie kościół. Ołtarz główny w
stylu barokowym z XVIII wieku. Obok ołtarza przechowywane są relikwie św. Stanisława w
relikwiarzu z 1700 r. Ambona z roku 1700. Na balustradzie chóru znajdują się obrazy
przedstawiające Chrystusa, czterech ewangelistów, św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM. W
XVIII wieku biskup Krakowski Kajetan Sołtyk postanowił wznieść nową wspaniałą świątynię o
czym świadczą fragmenty kolumn obok kościoła. Wywieziony do Rosji nie zrealizował swego
dzieła. W 1869 roku dobudowano do fasady zachodniej kruchtę dostosowaną do stylu
kościoła, a później od strony południowej zakrystię. Piotrawin był żywym ośrodkiem kultu św.
Stanisława i miejscem licznych cudów. Przybywali do tego miejsca pielgrzymi. W XIX wieku
Piotrawin został przyłączony do Diecezji Lubelskiej. W czasie drugiej wojny światowej
zniszczona została wieś Piotrawin, ucierpiał też kościół szczególnie dach i mury. Po wojnie
dzięki wysiłkom parafian kościół został wyremontowany. W 1990 roku na kościele został
wymieniony dach i pokryty blachą miedzianą. W roku 2007 przy kościele została ufundowana
Droga Krzyżowa - Kalwaria Piotrawińska z oryginalnymi stacjami – płaskorzeźbami kutymi w
kamiennych

blokach.

W

ostatnim

okresie

kościół

przeszedł

gruntowny

remont

i

modernizację, dzięki pozyskaniu na ten cel środków unijnych i ofiarności parafian.
Na terenie kościelnym znajduje się kilkanaście dużych kamiennych głowic jońskich z lat
1770-1772. Architekt Ferdynand Franciszek Nax przygotowywał je do budowy bazyliki pod
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wezwaniem św. Stanisława. Budowa nie doszła jednak do skutku. Obok kościoła stoi
wzniesiona w latach 1440-1441 kaplica z grobem Piotrowina.

Fot. nr 1 Kościół pw. św. Stanisława

Źródło: Zasoby internetowe
Fot. nr 2. Kamienne głowice jońskie z lat 1770-1772 na terenie kościoła

Źródło: Zasoby internetowe
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W Piotrawinie znajduje się cmentarz parafialny oraz małe muzeum Św Stanisława biskupa.
Muzeum powstało dzięki staraniom ks. J. Hanaja w 1992 r. w części starej zabytkowej
plebani. Znajdują się tu zabytkowe paramenty i szaty liturgiczne (m.in. kapa św. Stanisława
1608 - 1616), ołtarzyk alabastrowy z XVI w. przedstawiający Sąd Salomona oraz największa
w Polsce kolekcja obrazków wotywnych z XVIII w., świadcząca o wzroście kultu św.
Stanisława

w

tym

okresie

oraz

wiele

innych

ciekawych

eksponatów.

Obecnie muzeum jest nieczynne. Pomieszczenia muzealne wymagają gruntownego remontu.
W ostatnim okresie – przy okazji prowadzenia prac remontowo – modernizacyjnym – i na
budynku starej plebanii wymieniono pokrycie dachowe.

Fot. nr 3 Muzeum w Piotrawinie

Źródło: Zasoby internetowe

2.3 Obiekty i tereny
Piotrawin nie posiada miejsca, które by stanowiło centrum miejscowości, choć mógłby
być nim obszar położony niemalże w centrum miejscowości, opisany poniżej w pkt. 2.3.1.
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Jak na razie w miejscowości tej najbardziej na uwagę zasługuje kościół położony na
wysokim

brzegu

Wisły.

Miejsce

to

przyciąga

nie

tylko

mieszkańców,

ale

także

przybywających tu licznie pielgrzymów.
Problemem tej miejscowości jest jednak brak miejsc przeznaczonych do wypoczynku i
rekreacji. Na terenie miejscowości nie ma parków, skwerów, placu zabaw. Brak wytyczonych
szlaków rowerowych czy pieszych, niezagospodarowany turystycznie jest brzeg Wisły.
2.3.1 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych,
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w
szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych,
chodników lub oświetlenia ulicznego;
Jak już stwierdzono powyżej, Piotrawin położony jest wzdłuż istniejącej drogi
wojewódzkiej nr 825, a zabudowania w tej miejscowości położone są po obu stronach drogi.
Miejscowość, jak dotychczas, nie posiada rynku, czy placu stanowiącego centrum
miejscowości. Za pewną dominantę przestrzenną można uznać Kościół położony na wysokim
brzegu Wisły. Jest on z daleka widoczny, dzięki czerwonym, ceglastym murom.
Jednakże miejscem, które mogłoby skupiać w sobie życie społeczne mieszkańców tej
miejscowości, jak również osób przyjezdnych, mógłby stać się – po modernizacji i
dostosowaniu do tego celu – teren zielony położony niemalże w centrum tejże miejscowości,
wykorzystywany dotychczas jest przez mieszkańców Piotrawina i okolicznych miejscowości
(w tym przez działający aktywnie od ponad 40 lat klub sportowy GKS „WODNIAK” Piotrawin
– Łaziska) jako stadion sportowy do rozgrywania meczów piłki nożnej, a przez lokalne
władze i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy, jako miejsce na
organizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych.
Teren ten należy uznać za obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców Piotrawina i całej Gminy Łaziska, który mógłby sprzyjać nawiązywaniu
kontaktów społecznych ze względu na swoje położenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.
W pobliżu i bezpośrednim sąsiedztwie ww. terenu zielonego znajduje się większość
obiektów skupiających w sobie życie społeczne i gospodarcze mieszkańców Piotrawina i
sąsiednich miejscowości, takich jak: opisany wyżej zabytkowy kościół katolicki, ośrodek
szkoleniowo - wypoczynkowy „Zielona Szkoła” , Pensjonat Piotrawin, stacja sprzedaży paliw i
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sklep, świetlica wiejska w Piotrawinie i jednocześnie strażnica OSP Piotrawin, cmentarz
komunalny, szkoła podstawowa.
Teren ten ma niezwykle atrakcyjne położenie, gdyż od strony zachodniej graniczy z
brzegiem rzeki Wisły, od południa znajduje się w niedalekim sąsiedztwie działek, na których
usytuowane są: gotycki kościół katolicki z XV w. – jak już to stwierdzono wyżej – najstarszy i
najcenniejszy zabytek sakralny powiatu opolskiego, Pensjonat Piotrawin – dawny pałac
właścicieli dóbr Piotrawin - rodziny Cywińskich - usytuowany nad Wisłą; od północnego
zachodu – z ośrodkiem szkoleniowo - wypoczynkowym „Zielona Szkoła”, a od wschodu - z
drogą wojewódzka nr 825, która zapewnia do niego wygodny dojazd.
Ze względu na ww. walory opisywanego terenu, a także jego centralne usytuowanie w
miejscowości jest on, jak już to stwierdzono powyżej, głównym miejscem spotkań
społeczności lokalnej Piotrawina i mieszkańców Gminy Łaziska przy okazji organizowanych tu
imprez lokalnych (na terenie Gminy nie ma innego takiego miejsca). Tu, przy takich
okazjach, odbywają się spotkania mieszkańców, które służą integracji całej społeczności
miejscowości oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych. Tu odbywają się także mecze piłki
nożnej organizowane przez działający na terenie gminy GKS „WODNIAK” Piotrawin – Łaziska.
Z uwagi na ten fakt to głównie GKS „WODNIAK” do tej pory zajmował się działaniami
pielęgnacyjnymi i remontowymi opisywanego terenu, polegającymi głównie (ze względu na
ograniczone możliwości finansowe Klubu) na wyrównywaniu terenu, dosiewaniu i pielęgnacji
rosnącej tam murawy oraz konserwacji i remontowaniu ogrodzenia.
Teren ten jednakże wymaga większych nakładów finansowych (na gruntowny remont i
modernizację), żeby mógł on spełniać swoją dotychczasową rolę, a także żeby mógł być
wykorzystywany w przyszłości w szerszym zakresie i dla realizacji nowych celów
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i integracji społecznej mieszkańców
miejscowości Piotrawin. W związku z tym planuje się budowę na ww. terenie budynku
sanitarno – szatniowego oraz przebudowę płyty boiska sportowego, co umożliwi
organizowanie tam imprez sportowych plenerowych oraz integracyjno - rekreacyjnych w
sezonie wiosna – lato – jesień, a w połączeniu z kompleksem sportowym (hala gimnastyczna
i zespół boisk „Orlik”) znajdującym się w miejscowości Łaziska (centrum Gminy Łaziska,
oddalone o ok. 7 km. od Piotrawina) przyczyni się do rozwoju i wzbogacenia bazy sportowej
na terenie Gminy Łaziska. Przyczyni się także do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w
zakresie agroturystyki, handlu, hotelarstwa i turystyki poprzez uatrakcyjnienie oferty
turystyczno – wypoczynkowej Gminy Łaziska i miejscowości Piotrawin.
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2.4 Infrastruktura społeczna
Na terenie miejscowości Piotrawin znajduje się Szkoła Podstawowa w Kamieniu.
Dawniej była to Szkoła Podstawowa im. Armii Ludowej w Kamieniu Piotrawinie. W roku
szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszcza 139 dzieci. Do szkoły tej uczęszczają dzieci z
następujących miejscowości: Piotrawin, Piotrawin Kolonia, Kamień. Kamień Kolonia,
Janiszów, Kępa Gostecka, Kępa Solecka, Łaziska, Łaziska Kolonia. Naukę na poziome
gimnazjum dzieci z Piotrawina kontynuują w Gimnazjum Publicznym w Łaziskach. Na terenie
gminy Łaziska nie działają szkoły średnie, dlatego też absolwenci gimnazjum podejmują
naukę w tego typu szkołach poza granicami gminy.
W Piotrawinie znajduje się budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Działa tu
Ochotnicza Straż Pożarna, która skupia 21 strażaków oraz 12 osób w młodzieżowej drużynie.
Remiza strażacka służy całej społeczności wiejskiej, to w niej odbywają się zebrania wiejskie,
spotkania środowiskowe. Obiekt tenże po wyremontowaniu, modernizacji i utworzeniu w niej
świetlicy środowiskowej pozwala mieszkańcom, zarówno starszym jak i młodzieży na
organizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych. Dzieci i młodzież mają
gdzie spędzać wolny czas – szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy utrudnione jest
spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.
W tymże zakresie utworzona w remizie OPS świetlica środowiskowa stanowi do
pewnego stopnia centrum życia społeczno - kulturalnego w Piotrawinie, jednakże, jak to
wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych i zebraniu opinii mieszkańców, nie
zaspakaja w pełni potrzeb w tym względzie, tak u mieszkańców tejże miejscowości, jak i
mieszkańców całej Gminy Łaziska. Jednym z problemów zgłaszanych przez mieszkańców
Piotrawina i innych obywateli Gminy Łaziska jest brak odpowiedniego miejsca spotkań
plenerowych, organizacji imprez lokalnych w plenerze, jak również rozgrywek ligowych piłki
nożnej i meczów towarzyskich przez działający w gminie Łaziska GKS „WODNIAK” Piotrawin
- Łaziska. Modernizacja terenu zielonego opisanego w pkt. 3.2.1., wykorzystywanego jako
stadion sportowy przez organizacje i kluby sportowe działające na terenie gminy oraz przez
mieszkańców miejscowości i Gminy jako miejsce organizacji imprez plenerowych i
integracyjno - rekreacyjnych, pozwoliłoby mieszkańcom, zarówno starszym jak i młodzieży
na organizację przedsięwzięć kulturalnych, integracyjnych, rozrywkowych, rekreacyjno –
sportowych w szerszym niż dotychczas zakresie, co przyczyniłoby się do wzmocnienia więzi
społecznych i nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Młodzież i dzieci preferujące aktywny
wypoczynek miałyby gdzie spędzać wolny czas.
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Mieszkańcy wsi korzystają z opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Łaziskach. Ponadto wszystkie placówki usługowe, z których korzystają
mieszkańcy Piotrawina znajdują się w Łaziskach. Są to: Urząd Gminy, Gminna Biblioteka i
Dom Kultury, Bank Spółdzielczy, Poczta Polska, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej swoim zasięgiem obejmuje teren całej gminy. W
jednostce zatrudnionych jest 10 osób. Celem ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka. Na dzień 01.03.2009 r. 15 osób z terenu
Piotrawina jest objętych opieką społeczną. Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy
społecznej jest bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba. Ośrodek oferuje
zarówno pomoc finansową jak i rzeczową. Finansuje posiłki dla dzieci w szkołach.
Jedyną instytucją kulturalną na terenie gminy jest Gminna Biblioteka i Dom Kultury w
Łaziskach, łącznie z filiami, z których jedna znajduje się przy ww. Szkole Podstawowej w
Kamieniu. GBiDK wraz z filiami wyposażona jest w bogaty księgozbiór (31.978 woluminów)
32 tytuły różnego rodzaju czasopism, 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
oraz w sprzęt biurowy. Istnieje możliwość korzystania z kserokopiarki, drukarki i faksu.
GBiDK służy też pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.
W Piotrawinie znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zielona Szkoła”.
Jest to baza szkoleniowo-wypoczynkowa Prywatnych Szkół im. Wincentego Pola i Wyższej
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. Ośrodek ten znajduje się w pobliżu kościoła.
Przyjeżdżają tutaj studenci w celu wykonywania prac naukowo-badawczych. Ponadto
ośrodek w Piotrawinie jest doskonałym miejsce na wypoczynek, konferencje i imprezy
towarzyskie. W Piotrawinie niedaleko Zielonej Szkoły znajduje się boisko trawiaste z
niewielkim pomieszczeniem socjalnym, jednak stan boiska wymaga remontu, co już
stwierdzono powyżej.
W miejscowości Piotrawin, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła
katolickiego znajduje się także „Pensjonat Piotrawin – Pałac” - dawny pałac należący do
właścicieli tych dóbr – rodziny Cywińskich. Jest on usytuowany bezpośrednio nad Wisłą –
posiada prywatną plażę, pomost, miejsce na ognisko, boisko do gry, plac zabaw dla dzieci
oraz wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego i wodnego.

Pensjonat ten zapewnia stylowe

wnętrza, piękny widok z tarasu, spokój, sąsiedztwo rezerwatu przyrody. Stanowi idealne
miejsce na szkolenia, imprezy integracyjne, wesela oraz imprezy okolicznościowe, bale,
rauty. W ramach oferty dodatkowych atrakcji wypoczynku w Pensjonacie znajdują się m. in.
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rejsy galarem po Wiśle i jachtem do Sandomierza, spływy kajakowe, ogniska, grille, zajęcia
ornitologiczne (wycieczki), zwiedzanie zabytków.

2.5 Infrastruktura techniczna
Piotrawin posiada zadawalającą dostępność komunikacyjną. Przez teren miejscowości
biegnie droga wojewódzka nr 825 i drogi gminne. Droga wojewódzka na terenie
miejscowości biegnie na odcinku 3,1 km, zaś długość dróg gminnych wynosi łącznie ok. 5,8
km. Drogi umożliwiają mieszkańcom dogodne połączenie z pobliskimi ośrodkami miejskimi.
Drogi wojewódzkie są w dobrym stanie, zaś drogi gminne częściowo wymagają utwardzenia.
Na obszarze wsi nie ma sieci kolejowej. W miejscowości znajdują się dwa przystanki
autobusowe. W miejscowości występuje 39 punktów oświetleniowych. Rowy odwadniające
występują na długości 6,2 km przy drodze wojewódzkiej. Długość chodnika na terenie wsi
wynosi 100 m, znajduje się on przy kościele przy drodze wojewódzkiej nr 825.
Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę telekomunikacyjną. Wszyscy mieszkańcy mają
dostęp do sieci telefonicznej. Wszystkie telefonie komórkowe mają zadawalający zasięg. W
Piotrawinie znajduje się jedna budka telefoniczna, umożliwiająca publiczny dostęp do
telefonu. Dostęp do Internetu odbywa się głównie drogą radiową, ale także poprzez usługi
TP SA. Publiczny dostęp do Internetu umożliwia GBiDK w Łaziskach wraz z filią przy Szkole
Podstawowej w Kamieniu, Urząd Gminy Łaziska oraz ww. placówka szkolna.
Miejscowość nie posiada sieci gazowej. Sieć wodociągowa w Piotrawinie liczy 5,6 km i
posiada 90 przyłączy.
Na terenie miejscowości nie wykorzystuje się alternatywnych źródeł energii.

2.6 Gospodarka i rolnictwo
Na terenie miejscowości nie ma żadnego przemysłu. Piotrawin jest wsią typowo
rolniczą, podobnie jak obszar całej gminy. Rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania
mieszkańców. W Piotrawinie występuje ok. 33 miejsc pracy poza rolnictwem.
Na terenie miejscowości istnieje 7 podmiotów gospodarczych, handlowo - usługowych. Są to
usługi budowlane, usługi ślusarskie, naprawa samochodów, staja paliw i 3 sklepy spożywcze.
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Tabela nr 3 Struktura gruntów rolnych

Użytki rolne:

Powierzchnia w ha

grunty klasy I

-

grunty klasy II

-

grunty klasy IIIa

10,6377

grunty klasy IIIb

43,4609

grunty klasy IVa

270,2359

grunty klasy IVb

149,3293

grunty klasy V

24,5564

grunty klasy VI

13,75

sady

41,1358

łąki

-

pastwiska

9,4811

lasy i grunty leśne

139,4591

grunty pod wodami

108,50 ha

zabudowania na użytkach
rolnych
pozostałe grunty

22,47
71,68 ha

Źródło: Urząd Gminy w Łaziskach

W Piotrawinie przeważają gleby klasy IVa i IVb. Ponad 56% powierzchni zajmują grunty
orne. Lasy zajmują ponad 15 % powierzchni, sady 4,5 %, pastwiska ok.1 % powierzchni.
Wykres nr 1. Struktura gruntów w Piotrawinie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Łaziskach
Tabela nr 4. Struktura gospodarstw rolnych
Wielkość gospodarstwa

Liczba gospodarstw

1-2 ha

58

2-5 ha

51

5-7 ha

11

7-10 ha

7

10-15 ha

4

15 i więcej ha

2

Liczba gospodarstw ogółem

133

Źródło: Urząd Gminy w Łaziskach

W Piotrawinie znajduje się 133 gospodarstw rolnych, z czego najwięcej jest gospodarstw w
przedziale 1 - 2 ha, występuje tylko 2 gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 15 ha.
Świadczy to o dość dużym rozdrobnieniu rolnictwa. W małych gospodarstwach opłacalność
produkcji jest dość niska i rolników nie stać na to by stosować nowoczesne technologie.
Wśród upraw obok tradycyjnych upraw zbożowych, dominuje uprawa owoców miękkich i
uprawy sadownicze, szczególnie sady jabłoniowe.

2.7 Kapitał społeczny i ludzki
W Piotrawinie oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej, działa Klub sportowy „Wodniak”.
Klub prowadzi sekcję piłki nożnej seniorów i juniorów. Jest on głównym organizatorem
masowych imprez sportowych dla młodzieży z terenu gminy. Organizuje takie imprezy jak
m.in. halowy turniej piłki nożnej, indywidualne i drużynowe mistrzostwa Gminy w tenisie
stołowym, wakacyjna impreza pod hasłem „wakacje ze sportem”. Po odpowiedniej
modernizacji terenu zielonego, wykorzystywanego przez Klub jako stadion sportowy, w
Piotrawinie miałyby szansę odbywać się również rozgrywki ligowe w piłce nożnej, co teraz
jest niemożliwe ze względu na niewystarczające do tego celu warunki techniczne i sanitarne
jakimi dysponuje ww. obiekt.
Niezwykle ważnym wydarzeniem w Piotrawinie są organizowane w maju Spotkania
Młodzieży Katolickiej. Od momentu, kiedy w 1979 r. obchodzono w Piotrawinie uroczystości
dziewięćsetnej rocznicy śmierci św. Stanisława, które zgromadziły rzesze pielgrzymów z całej
Polski, Piotrawin stał się miejscem licznych pielgrzymek. Co roku 8 maja ściągają tu liczni
pielgrzymi. Kult św. Stanisława BM jeszcze bardziej się ożywił po wydaniu 08.05.2001r. przez
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN NA LATA 2009 - 2016

abp. J. Życińskiego dekretu ustanawiającego kościół parafialny w Piotrawinie Sanktuarium
św. Stanisława. Poza licznymi pielgrzymkami przybywają tutaj głównie w dni uroczystości
odpustowych, w maju gromadzi się tutaj młodzież, gdzie odbywają się Fora Młodzieży
Dekanatu Opolskiego.
Mieszkańcy korzystają z oferty kulturalnej oferowanej przez Gminną Bibliotekę i Dom
Kultury w Łaziskach.

III. Konsultacje społeczne
W ramach opracowywania Planu Odnowy Miejscowości odbyły się konsultacje
społeczne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy miejscowości, lokalni liderzy oraz
przedstawiciele gminy. Odbyły się trzy spotkania robocze. Celem pierwszego spotkania było
zapoznanie się z szansami, jakie daje miejscowości działanie „Odnowa i rozwój wsi” objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Spotkanie to dotyczyło również
analizy problemów dotykających miejscowość i jej mieszkańców. Drugie spotkanie miało na
celu dyskusję nad wyznaczeniem kierunków rozwoju miejscowości. Na ostatnim spotkaniu
podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu.
Podczas

przeprowadzonych

konsultacji

społecznych

mieszkańcy

Piotrawina

zgłosili

następujące problemy:
- krótka trasa chodnika przy drodze wojewódzkiej
- zła nawierzchnia dróg gminnych
- niezagospodarowany teren przy Wiśle
- brak przystani dla łodzi
- brak odpowiedniej bazy dla celów kulturalnych i społecznych – istniejąca świetlica
środowiskowa nie zaspokaja wszystkich potrzeb w tym zakresie
- niezagospodarowane tereny w kamieniołomach
- niezadawalająca płyta piłkarska oraz zbyt małe pomieszczenie socjalne
- brak placu zabaw dla dzieci
- brak odpowiednich miejsc na spotkania młodzieży w okresie letnim
- brak szlaków rowerowych
- uboga baza sportowa
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W dniu 07. 11. 2012 r. zostało zorganizowane zebranie wiejskie mieszkańców
miejscowości Piotrawin w celu skonsultowania z nimi zmian koniecznych do wprowadzenia do
Planu Odnowy Miejscowości Piotrawin na lata 2009 – 2016, w wyniku którego Plan otrzymał
obecny kształt i został zatwierdzony przez obecnych na zebraniu uchwałą zebrania
wiejskiego.

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Piotrawin
Inwentaryzacja zasobów miejscowości Piotrawin oraz konsultacje z mieszkańcami
pozwoliły opracować analizę mocnych i słabych stron, jak i pozwoliły określić szanse i
zagrożenia.

Mocne strony
- położenie w dolinie rzeki Wisły
- atrakcyjność pod względem turystycznym
- czyste środowisko naturalne
- przyjazny mikroklimat
- bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne miejscowości
- brak uciążliwego przemysłu
- bliskość kompleksów leśnych
- duży odsetek osób w wieku produkcyjnym
- działający klub sportowy

Słabe strony
- brak odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej i
rekreacyjnej
- niezadowalający stan techniczny dróg gminnych
- brak kanalizacji
- rozdrobnione rolnictwo
- bezrobocie
- niewystarczająca infrastruktura sportowa i rekreacyjna
22
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- brak odpowiedniej infrastruktury krajoznawczo-turystycznej (szlaki turystyczne, parkingi,
miejsca aktywnego wypoczynku)
- brak terenów zielonych przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji
- brak miejsc zabaw dla dzieci
Szanse
- rozwój turystyki i agroturystyki
- położenie w pobliżu Kazimierza Dolnego
- rozwój społeczeństwa informacyjnego
- rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej
- wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez modernizację infrastruktury technicznej
- budowa i rozbudowa obiektów rekreacyjnych, wypoczynkowych i terenów zielonych,
- możliwość pozyskania środków unijnych na rozwój miejscowości
- realizacja programu Leader na obszarze gminy
- budowa mostu na Wiśle i obwodnicy (przełożenia biegu drogi wojewódzkiej nr 747)

Zagrożenia
- migracja ludzi młodych i wykształconych
- pogarszające się warunki bytowe mieszkańców
- niska opłacalność produkcji rolnej
- niestabilne prawo
- rosnące bezrobocie
- niewykorzystanie szans, jakie dają środki unijne.

Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje, iż Piotrawin charakteryzuje się pewnymi atutami,
do których należy zaliczyć bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, atrakcyjne położenie pod
względem turystycznym, rzeka Wisła, istniejące zbytki, brak przemysłu, a co za tym idzie
czyste środowisko naturalne. Obok mocnych stron pojawiają się słabe strony, którymi są
przede wszystkim: brak kanalizacji, słaby stan dróg, rozdrobnione rolnictwo, bezrobocie, brak
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miejsc do prowadzenia działalności kulturalnej i rekreacyjnej, niewystarczająca infrastruktura
sportowa i rekreacyjna, brak terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji.
Piotrawinowi zagrażają pewne czynniki, takie jak: migracja młodych i wykształconych ludzi,
rosnące bezrobocie, niestabilne prawo oraz niewykorzystanie szans, jakie dają środki unijne.
Walory przyrodnicze, rzeka Wisła, bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne, zabytki oraz
prowadzona inwestycja w zakresie budowy mostu na Wiśle w miejscowości Kamień, który
połączy Gminę Łaziska z terenami położonymi na zachodnim brzegu rzeki, stanowią szansę
dla rozwoju wsi w kierunku turystyki i rekreacji.
Szansą dla Piotrawina jest wzrost jego atrakcyjności poprzez modernizację infrastruktury
technicznej, kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej, rozwój społeczeństwa informacyjnego,
rozwijanie działalności kulturalnej i sportowej. Obecnie szansą jest szczególnie rozwój
zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym.

V.
Opis
planowanych
zadań
inwestycyjnych
i
aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2009-2016

przedsięwzięć

Konsultacje z mieszkańcami oraz wyniki analizy SWOT pozwoliły wyznaczyć
następujące cele rozwojowe:
1. Poprawa oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej dla mieszkańców Piotrawina
2. Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
3. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej

5.1 Opis planowanych zadań i przedsięwzięć do realizacji

-wzmocnienie funkcji kulturalnych i społecznych istniejącej infrastruktury kultury
w gminie Łaziska poprzez remont, doposażenie świetlicy w Piotrawinie
Cel:
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
- poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno kulturalnej
- poprawa dostępności do informacji, kultury i rozrywki
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- poprawa atrakcyjności miejscowości
- poprawa estetyki przestrzennej miejscowości
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,

Przeznaczenie:
Zadanie ma na celu stworzenie warunków do organizacji spotkań, zebrań, wzmocnienia więzi
mieszkańców z miejscem zamieszkania i integracji społeczności lokalnej.
W ramach zadania wykonany zostanie remont schodów, remont zaplecza sanitarnego,
położenie tynków zewnętrznych

z

dokonaniem docieplenia ścian, wymiana okien,

zamurowanie otworów wewnętrznych, cyklinowanie podłogi, położenie terakoty w dwóch
pomieszczeniach, malowanie wewnątrz, zakup wyposażenia w postaci telewizora i mebli.
Świetlica będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic, zaspokoi oczekiwania dorosłych i
młodzieży. Inwestycja ta pomoże zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży oraz
przyczyni się do rozwoju mieszkańców. W świetlicy organizowane będą imprezy rekreacyjne,
kulturalne oraz spotkania o charakterze społecznym i edukacyjnym. Utworzony obiekt będzie
pełnił istotną rolę społeczną jako swoiste centrum wiejskiej kultury w Piotrawinie.
Istnienie odpowiedniej bazy lokalowej ułatwi realizację inicjatyw i projektów mieszkańców
wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju programu Leader.

- zagospodarowanie terenu przy Wiśle, budowa przystani dla łodzi
Cel:
- poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej wsi
- poprawa jakości życia na wsi
- zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie warunków do wypoczynku
- stworzenie warunków do rozwoju turystyki

Przeznaczenie:
Zadania polega na zagospodarowaniu przestrzennym miejscowości poprzez uporządkowanie i
utworzenie terenów zielonych na obszarze niezagospodarowanym leżącym przy Wiśle.
Zostanie wykonana przystań dla łodzi, co podniesie atrakcyjność Piotrawina i umożliwi rozwój
turystyki.
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- stworzenie szlaków rowerowych
Cel:
- poprawa wizerunku i atrakcyjności wsi
- poprawa jakości życia na wsi
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
- zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców

Przeznaczenie:
Realizacja zadnia polega na zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu poprzez wytyczenie
i utwardzenie szlaków rowerowych. Realizacja zadania zaspokoi potrzeby społeczne
mieszkańców, wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności turystycznej miejscowości.
Stworzenie szlaków rowerowych we wsi podniesie standard życia mieszkańców, stworzy
warunki do aktywnego odpoczynku i rekreacji. Będzie to atrakcja turystyczna Piotrawina.
- Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Łaziska poprzez budowę budynku
sanitarno – szatniowego oraz przebudowę płyty boiska sportowego w Piotrawinie
Cel:
- stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego
- poprawa standardu życia mieszkańców poprzez remont obiektu sportowego
- rozwój kultury fizycznej i rekreacji mieszkańców
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku,
- poprawa estetyki miejscowości
- zwiększenie liczby mieszkańców korzystających obiektu sportowego
- rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,
Przeznaczenie:
Istniejące boisko w Piotrawinie nie jest w najlepszym stanie i nie zaspakaja w pełni potrzeb
miejscowej młodzieży w zakresie sportu i aktywnego wypoczynku. Ogranicza to również
zainteresowanie młodzieży udziałem w grach i aktywnym wypoczynku. Rozwiązaniem tego
problemu jest remont boiska, w zakres, którego wchodzi: remont płyty boiska, wyrównanie i
posianie

trawy,

budowa

budynku

sanitarno

–

szatniowego

z

parkingiem

pięciostanowiskowym, montaż piłkochwytów i montaż trybun. Dzięki realizacji tego zadania
nastąpi poprawa warunków dla rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku, w których
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uczestniczyć będą mieszkańcy wsi, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Zadanie umożliwi
aktywne zagospodarowanie wolnego czasu, a przez to zmniejszy zagrożenie środowiska
lokalnego zjawiskami patologicznymi.
Remont boiska zwiększy atrakcyjność wsi oraz wpłynie na wzrost liczby osób uprawiających
sport.

- budowa placu zabaw dla dzieci
Cel:
- zapewnienie bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci
- zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
- poprawa atrakcyjności miejscowości
Przeznaczenie:
Jednym z problemów zgłaszanych przez mieszkańców jest brak miejsca gdzie dzieci mogłyby
bezpiecznie spędzać wolny czas. Wykonanie placu zabaw zaspokoi potrzeby najmłodszych
mieszkańców Piotrawina. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu poprzez utwardzenie
placu i zamontowanie urządzeń. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zapewni bezpieczeństwo
przebywającym na nim dzieciom.

Proponowane działania aktywizujące mieszkańców
Głównym źródłem finansowania dla działań aktywizujących mieszkańców miejscowości
będzie program Leader. Będący częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Działania finansowane w ramach tzw. „Małych projektów” dotyczyć będą
przedsięwzięć takich jak:
- wsparcie działań organizacji pozarządowych, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna
w działalności kulturalnej i rekreacyjnej,
- wsparcie inicjatyw szkolnych
- szkolenia dla rolników
- szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- szkolenia dla osób starszych z zakresu obsługi komputera.
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Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju oferty kulturalnej,
edukacyjnej i rekreacyjnej w miejscowości i podniesienia standardu życia mieszkańców.
Rozwój

infrastruktury

technicznej

ma

znaczenie

dla

rozwoju

lokalnej

gospodarki

i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.
Zadania te będą możliwe do realizacji przy dużej aktywności mieszkańców, przy
odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych
przedsiębiorców.

Warunkiem

koniecznym

jest

zapewnienie

odpowiedniego

poziomu

finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyższego szczebla,
instytucji dysponujących środkami unijnymi, instytucji użyteczności publicznej oraz firm
prywatnych.

5.2 Szacunkowy kosztorys planowanych zadań i przedsięwzięć

Rodzaj działania

Szacunkowy
koszt

wzmocnienie
funkcji
kulturalnych
i
społecznych
istniejącej
infrastruktury
kultury w gminie Łaziska poprzez remont,
doposażenie świetlicy w Piotrawinie

227.000 zł.

zagospodarowanie terenu przy Wiśle,
budowa przystani dla łodzi

50.000 zł.

stworzenie szlaków rowerowych

50.000 zł.

Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy
Łaziska poprzez budowę budynku sanitarno
– szatniowego oraz przebudowę płyty
boiska sportowego w Piotrawinie

382.000 zł.

budowa placu zabaw dla dzieci

50.000 zł.

działania aktywizujące mieszkańców

100 000 zł.

Planowane źródła finansowania
środki własne
(%)

środki
zewnętrzne(%)

25%

75% PROW

25%

75% PROW

25%

75% PROW

25%

75% PROW

25%

75% PROW

30%

Leader 70%
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PIOTRAWIN NA LATA 2009 - 2016

5.3 Harmonogram realizacji
Plan

Odnowy

Miejscowości

Piotrawin

obejmuje

planowane

zadania

inwestycyjne

przewidziane do realizacji w latach 2009-2016.

Planowane działania
2009

2010

Przewidywany okres realizacji
2011
2012
2013
2014

2015

2016

wzmocnienie
funkcji
kulturalnych i społecznych
istniejącej
infrastruktury
kultury w gminie Łaziska
poprzez remont, doposażenie
świetlicy w Piotrawinie
zagospodarowanie terenu przy
Wiśle, budowa przystani dla
łodzi
stworzenie szlaków
rowerowych
Rozwój bazy sportowej na
terenie Gminy Łaziska poprzez
budowę budynku sanitarno –
szatniowego oraz przebudowę
płyty boiska sportowego w
Piotrawinie
budowa placu zabaw dla dzieci

działania
mieszkańców

aktywizujące
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