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1. Wstęp
Miejscowość Piotrkowo jest jedną ze średnich miejscowości na terenie Gminy Susz. Leży
na południu gminy w odległości 14 km od Susza.
W skład sołectwa Piotrkowo wchodzi miejscowość: Piotrkowo. Liczba mieszkańców
sołectwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 330 osób.
Większość mieszkańców stanowią byli pracownicy nieistniejącego już POHZ Ulnowo –
Gospodarstwo Rolne Piotrkowo i ich rodziny. We wsi mieszka też grupa rolników indywidualnych.
Niemal 70% tych osób to osoby bezrobotne, w tym ok. 40 % bez prawa do zasiłku. Głównym
źródłem utrzymania są zasiłki z MGOPS w Suszu oraz sezonowe prace polowe i praca dorywcza na
trenie Iławy.
W związku z coraz gorszą sytuacją materialną rodzin oraz wiążącym się z tym złym stanem
obejść, szerzącą się patologią, aktywna grupa mieszkańców postanowiła opracować plan rozwoju
sołectwa, aby zapobiec dalszej degradacji społeczeństwa oraz poprawić wizerunek wsi.

Fot. 1. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie.
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2. Analiza Zasobów Sołectwa
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Piotrkowo przedstawia się następująco:
mieszkańcy stawiają na handel i usługi, jednak większość przedsiębiorców prowadzi swoją
działalność poza terenem sołectwa, koncentrując się na terenie Gminy Susz, powiatu, województwa,
a nawet na obszarze całego kraju.
Przez teren sołectwa przebiegają dwie drogi powiatowa i gminna:
•

Chełmżyca – Januszewo droga powiatowa,

•

Piotrkowo – Starzykowo droga gminna,
Powierzchnia ogólna gruntów rolnych w sołectwie wynosi 821 ha. Przeważają gleby średnie

(klasa IVa) i (klasa IVb). W większości są to gleby brunatne. W odległości ok. 2 km jest usytuowane
piękne jezioro Piotrkowskie, w którym można się kapać, brak jest natomiast z prawdziwego
zdarzenia plaży. Na terenie sołectwa lasy zajmują powierzchnię 30,75 ha, zarządza nimi
Nadleśnictwo Susz.
Atrakcją Piotrkowa jest odremontowany zabytkowy Spichlerz, który jest własnością osoby
prywatnej. Pełni on miejsce małego hoteliku, oraz sali restauracyjnej. Na dzień dzisiejszy dostęp do
tego obiektu jest ograniczony, ale zarządzający chce obiekt oficjalnie otworzyć dla społeczeństwa.
Na terenie naszego sołectwa znajduje się rezerwat ptactwa Czerwica (czapla siwa, kormoran,
orzeł bielik). Piotrkowo leży w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, wieś ma
także dostęp do pobliskiego Jeziora Piotrkowskiego (w odległości 2km).
W zakresie kultury opiekę nad terenem sołectwa sprawuje Suski Ośrodek Kultury. Jest
również budynek świetlicy wiejskiej, który wymaga znacznego remontu i jest mało użytkowany
przez społeczność wsi. W Piotrkowie do tej pory nie powołano Ludowego Klubu Sportowego,
a istniejące boisko sportowe wymaga modernizacji i przebudowy. W zakresie oświaty na trenie
Piotrkowa funkcjonuje samorządowa placówka oświatowa jest to Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
z klasami 0 - VI. Jest to dość prężna jednostka, która wspólnie z rodzicami aktywnie działa na rzecz
środowiska lokalnego. Do szkoły uczęszcza 83 uczniów z kilku miejscowości: z Chełmżycy,
Grabowca, Falknowa i Starzykowa (gmina Iława). Szkoła może poszczycić się realizacją kilku
projektów, na które otrzymała granty na ogólną kwotę ponad 100.000 zł (Fundacja Współpracy
Polsko – Niemieckiej, Fundacja GEF/SGP UNDP, Fundacja Kronenberga, Fundacja Wspomagania
Wsi). W Piotrkowie jest także duża ferma kur należąca do obywatelki z Niemiec.
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JACY JESTEŚMY? Diagnoza aktualnej sytuacji sołectwa.
Naszą wieś wyróżnia piękno krajobrazu, kompleks pałacowo-parkowy w dobrym stanie.
Częste szkolne imprezy o charakterze kulturalno – sportowym i rekreacyjnym:
•

Jasełka dla mieszkańców wsi, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci;

•

zimowe ferie dla dzieci szkolnych, warsztaty ekologiczne;

Wsie wchodzące w skład

naszego

sołectwa pełnią

funkcje głównie

mieszkalne

i turystyczne. Od kilku lat obserwujemy, jak coraz bardziej maleją dochody naszych gospodarstw
domowych.
Mieszkańcy – w większości emeryci, renciści, bezrobotni oraz pracownicy sezonowi – są
słabo zintegrowani. Rodziny utrzymują się ze świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków dla
bezrobotnych oraz zasiłków okresowych i celowych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suszu. Kilku mieszkańców znalazło zatrudnienie w Fermie Kur, zajmując się pracą przy
nioskach w kurnikach oraz w pracach polowych na terenie gospodarstwa działającego przy Fermie.
Grupa młodych mieszkańców wyjechała w poszukiwaniu pracy do dużych aglomeracji miejskich.
Mieszkańcy sołectwa Piotrkowo zrzeszają się głównie w Radzie Sołeckiej, Radzie Rodziców.
Zazwyczaj jednak są mało aktywni, głównym kołem napędzającym życie wiejskie jest miejscowa
szkoła.
Swoje

problemy

mieszkańcy

rozwiązują

podczas

zebrań

wiejskich,

spotkań

z Burmistrzem i Radnym oraz we własnych gospodarstwach domowych.
Wizerunek naszego sołectwa nie jest najlepszy; obejścia są zaniedbane, niemal wszystkie
budynki mieszkalne wymagają większych lub mniejszych remontów. Wsie sprawiają wrażenie
martwych, jakby nikt w nich nie mieszkał, a czas stanął w miejscu przed, co najmniej 20 laty. Staramy
się jednak ożywić życie w naszym sołectwie chociażby poprzez coroczne imprezy integracyjne typu:
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Święto Wiosny, czy też akcje „Sprzątanie świata” dwa razy w roku.
Rolnictwo w naszym sołectwie jest słabo rozwinięte, brak gospodarstw indywidualnych.

Jeśli chodzi o powiązania komunikacyjne, to mamy dostęp do środków komunikacji
publicznej – PKS, połączenia z Suszem i Iławą (miastem powiatowym), jednak częstotliwość
połączeń jest stanowczo za mała, a w weekendy jest zerowa.
Dzieci szkolne mogą uczestniczyć w formach zajęć pozalekcyjny zorganizowanych prze
szkołę. Natomiast starsza gimnazjalna i ponadgimnazjalna młodzież nie ma już możliwości
przebywania razem i uczestniczenia w jakichkolwiek formach zajęć w godzinach popołudniowych.
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3. Analiza SWOT

ANALIZA SWOT SOŁECTWA PIOTRKOWO
Mocne strony
•
•
•
•
•
•

Słabe strony

wysokie walory krajobrazu (otulina parku • brak szkolnej sali gimnastycznej,
krajobrazowego objętego ochroną)
• brak ciągów pieszych
kompleks noclegowy (hotel, kawiarnia)
(chodników)
czyste otoczenie i środowisko naturalne, • zły stan nawierzchni dróg
dostęp do jeziora
• wysokie bezrobocie strukturalne
aktywna i otwarta społeczność lokalna
• brak skanalizowania całej wsi
prężna szkoła i rodzice
• zły stan boiska sportowego
tereny do zagospodarowania
• brak dostępu do szybkiego Internetu

Szanse

Zagrożenia

•

możliwość uzyskania środków finansowych •
(dopłaty bezpośrednie, ZPORR, SPO ROW)

•

moda na mieszkanie „za miastem”

•

mała aktywność społeczna

•

pozyskanie inwestorów

•

migracja młodzieży do dużych miast

•

dokształcanie
społeczeństwa
językowe, szkolenia )

•

(kursy •
•

•

sprzyjająca polityka regionalna adresowana
na rozwój obszarów wiejskich
•
promocja walorów sołectwa

•

tworzenie nowych miejsc pracy

rosnące
bezrobocie
społeczeństwa

–

degradacja

patologie społeczne
brak środków finansowych na realizację
planów odnowy wsi
mało efektywna polityka Gminy

Fot. 2. Hotel w zabytkowym spichlerzu w Piotrkowie.
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4. Wizja Rozwoju Sołectwa

Za 10 lat mieszkańcy naszego sołectwa będą szczęśliwi i dumni
z tego, że mieszkają właśnie w Piotrkowie, gdyż będzie to wieś: czysta
i zadbana, rozwinięta gospodarczo. Młodzież będzie zadowolona, że ma
piękną wiejską halę sportową. Dzięki lepszym dochodom naszych
rodzin żyć będziemy dostatniej i chętniej będziemy pomagać innym
ludziom oraz dążyć do jeszcze większego rozwoju wsi.

Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?
Chcemy, aby za kilka lat nasze sołectwo wyróżniały: czyste i zadbane obejścia, aktywni
i mocno zintegrowani mieszkańcy utrzymujący się z pracy własnych rąk, a co za tym idzie
wzrastający dochód gospodarstw domowych.
Nasze sołectwo ma pełnić funkcje turystyczne i gospodarczo - usługowe. Ma je wyróżniać
rozbudowana sieć punktów usługowych dających utrzymanie mieszkańcom (mała gastronomia,
rzemiosło).
Doposażona szkoła ma być wiodącym centrum w rozwoju oświaty, powstanie Wiejskiego
Centrum Sportowo – Kulturalno –Ekologicznego podniesie znacznie rangę wsi w gminie i powiecie.
Chcielibyśmy, aby mieszkańcy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, co pomoże im
w poszukiwaniach miejsc pracy i wzmocni wiarę we własne siły.
Za kilka lat poprawi się także współpraca z sąsiednimi sołectwami i samorządem. Zadbamy
również o zwiększenie przepływu informacji.
Obchody dotychczasowych imprez zostaną podtrzymane, a nawet zwiększy się ich prestiż
i ilość, dzięki większemu zaangażowaniu mieszkańców w ich organizację.
Aby zadbać o lepszy wizerunek sołectwa zostaną posadzone drzewa i krzewy ozdobne
i powstaną kwietniki.
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5. Arkusz planowania
Priorytet 1: Atrakcyjność zamieszkania.
Cel 1: Integracja mieszkańców sołectwa.
Projekty:
•

Wspólne wykonanie pisanek i palm wielkanocnych, Wiosenna spartakiada dla dzieci i
mieszkańców wsi, Dzień Dziecka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Zabawa karnawałowa z
kuligiem i ogniskiem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

•

Założenie LZS.

•

Rejestracja Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piotrkowo.

•

Powołanie Koła Gospodyń Wiejskich.

•

Odrodzenie OSP w Piotrkowie.

Cel 2: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego.
Projekty:
•

Organizacja plenerowych Powiatowych Warsztatów Ekologicznych.

•

Wyposażenie i udostępnienie sal szkolnych dla realizacji zadania ,,Zielona Szkoła”

•

Wytyczenie trasy do Rezerwatu Czerwica (wyspa kormoranów), gniazda bociana
czarnego, źródła rzek Osy i Liwy.

•

Konkurs „Najładniejszą i zadbaną zagrodę ”.

•

Zorganizowanie wystawy regionalnego rękodzieła artystycznego i użytkowego (haft,
koronki, pisanki, wyroby z wikliny, itp.)

Cel 3: Promocja wsi.
Projekty:
•

Utworzenie „Wirtualnej kroniki wsi”.

•

Gminny turniej piłki nożnej o puchar sołtysa.

•

„Piotrkowo wczoraj i dziś ”- konkurs plastyczny „Moja wieś ”

•

Wielka majówka.

•

,,Grzybobranie ”.
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Priorytet 2: Infrastruktura techniczna.
Cel 1: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej sołectwa
Piotrkowo.

Projekty:
•

Budowa Wiejskiego Centrum Sportowo – Kulturalno - Ekologicznego przy Szkole
Podstawowej w Piotrkowie (hala sportowa i pomieszczenia świetlicowe).

•

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa:
1. Utwardzanie drogi gminnej (kolonie) w miejscowości w Piotrkowie.

•

Modernizacja płyty głównej boiska sportowego,

•

Budowa lokalnej sieci Internetu szerokopasmowego.

Cel 2: Rozbudowa małej architektury.
Projekty:
•

Remont przystanków PKS w Piotrkowie.

•

Budowa w Piotrkowie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.

Priorytet 3: Rozwój zasobów ludzkich.
Cel 1: Podniesienie poziomu edukacji i wzrost świadomości mieszkańców.

Projekty:
•

Szkolenia aktywizujące wiejskie gospodynie domowe:
1. Kurs kroju i szycia,
2. Akademia dobrej i zdrowej kuchni.
3. Kurs makijażu

•

Kurs komputerowy.

•

Zorganizowanie

„kawiarenki

Internetowej”

przy

Wiejskim

Centrum

Sportowo

– Kulturalno - Ekologicznym w Piotrkowie.

Cel 2: Rozwój przedsiębiorczości na wsi.
Projekty:
•

Szkolenia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

•

Konkurs grantowy: „Mój sposób na biedę”.

•

,, Moja mała firma”.
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Cel 3: Integracja z sąsiednimi sołectwami.
Projekty:
•

Wymiana doświadczeń.

•

Organizacja turniejów między sołeckich o przechodni „Puchar Sołtysa” w piłce nożnej.

•

„Czyste środowisko naszą wspólna szansą” – cykl wykładów na temat ochrony
środowiska, konkursy ekologiczne dla dzieci.

6. Zarządzanie
Plan odnowy sołectwa Piotrkowa powstał na podstawie postanowień podjętych drogą uchwały
Zebrania Wiejskiego w dniu 3 stycznia 2005 r.
Plan odnowy naszego sołectwa jest zgodny z podstawowymi dokumentami planistycznymi
Gminy Susz o znaczeniu strategicznym:
•

Programem Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Susz na lata 2000-2010,

•

Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Susz na lata 2004-2013,

•

Strategia Rozwoju Edukacji Publicznej, kultury i sportu Gminy i Miasta Susz do roku 2009.
Plan jest zgodny również z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym:

•

Strategią Rozwoju Powiatu Iławskiego,

•

Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

•

Programem rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Za realizację całego planu odpowiedzialna będzie przede wszystkim Rada Sołecka
w Piotrkowie. Nad realizacją poszczególnych działań dodatkowo będą czuwać komitety
organizacyjne powoływane na potrzeby w/w.
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Budżet
Priorytet 1. Atrakcyjność zamieszkania – realizacja rok 2007

Cel 1.
Zadanie 1. 1000 zł.
Zadanie 2. 1000 zł.
Zadanie 3. 1000 zł.
Zadanie 4. 1000 zł.
Zadanie 5. 1000 zł.
Cel 2.
Zadanie 1. 1000 zł.
Zadanie 2. 5000 zł.
Zadanie 3. 2000 zł.
Zadanie 4. 1000 zł.
Zadanie 5. 1000 zł.
Cel 3.
Zadanie 1. 1000 zł.
Zadanie 2. 1000 zł.
Zadanie 3. 1000 zł.
Zadanie 3. 1000 zł.
Zadanie 4. 1000 zł.
Zadanie 5. 1000 zł.
Razem 21. 000 zł.
Priorytet 2. rok realizacja rok 2008
Cel 1.
Zadanie 1. 2. 000. 000
Zadanie 2. 200.000 zł.
Zadanie 3. 50. 000 zł.
Zadanie 4. 50. 000 zł.
Cel 2.
Zadanie 1. 10.000 zł.
Zadanie 2. 10.000 zł.
Razem 2. 320. 000 tys. zł.
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Priorytet 3.
realizacja rok 20010
Cel 1.
Zadanie 1. 5. 000 zł
Zadanie 2. 5. 000 zł.
Zadanie 3. 10.000 zł.
Cel 2.
Zadanie 1. 5. 000 zł.
Zadanie 2. 5. 000 zł.
Zadanie 3. 5. 000 zł.
Cel 3.
Zadanie 1. 1.000 zł.
Zadanie 2. 1.000 zł.
Zadanie 3. 3.000 zł.
Razem 40. 000 zł.
Cały budżet wynosi 2.381.000 zł (słownie dwa miliony trzysta osiemdziesiąt
jeden tysięcy złotych).

Fot. 4. Najlepiej jest w szkole …

Autor: Wiesław Raczkowski,

Piotrkowo, luty 2006 rok.
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