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1. Charakterystyka miejscowości  
 
1.1 Podstawowe informacje o miejscowości Piasek 
 

Miejscowość Piasek jest wsią położoną w gminie Janów, w powiecie 

częstochowskim – województwie śląskim. Położona 4 km na płn.-zach. od Janowa. 

Zlokalizowana jest w zachodniej części gminy Janów przy drodze krajowej nr 46 i drodze 

powiatowej nr DP 08421. Od północy granicy z 

miejscowością Czepurka, z wschodu z miejscowością 

Janów. Od południa z miejscowością Pabianice, a od 

zachodu z miejscowością Skowronów.  

Geograficznie jest zlokalizowana na 

równinie janowskiej, będącej częścią wyżyny 

Częstochowskiej wchodzącej w skład Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej.  

 

 

MAPA GMINY JANÓW WRAZ Z SOŁECTWAMI 
ZLOKALIZOWANYMI NA JEJ TERENIE 
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Pierwsze wzmianki historyczne o wsi Piasek pochodzą z 1388 roku. Nazwa 

topograficzna.1 W poł. XV w. wieś należy do parafii potockiej. W tym czasie Piasek należał 

do rodziny Szreniawitów z Piasku. W połowie XV w. wieś płaciła dziesięcinę snopową 

plebanowi w Potoku.2. Obecnie należy do parafii Janów.  

Mieszkańcy Piasku angażują się w sprawy swojej wsi oraz działalność społeczna 

dla dobra swojej miejscowości.. Od lat funkcjonuje Koło Gospodyń wiejskich „Piaseczanki” 

(60 letnie tradycje), Kółko Różańcowe, Rada Sołecka, Rada Kościelna, Dziecięcy Chórek 

Kościelny, Ochotnicza Straż Pożarna, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, jedyna w gminie 

Dziewczęca Drużyna Pożarnicza, a także nieformalne kółko rolnicze. 

 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  
 
2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 
Teren miejscowości Piasek charakteryzuje się bardzo małym udziałem lasów, które stanowią 

niecały 28% ogólnej jej powierzchni. Na terenie Piasku nie występują żadne formy ochrony 

przyrody. Nie ma też pomników przyrody prawnie chronionych. 

 
 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

Wykaz obiektów o wartościach historycznych 

 

Obiekty w ewidencji zabytków na terenie gminy zlokalizowane w miejscowości Piasek 

• Kapliczka, k. XIX  

• Kapliczka, pocz. XX  

Obiekty o znaczeniu historycznym niebędące w wykazie zabytków. 

• Stara kuźnia z 200 letnią tradycją – prywatna własność 

• Studnia przy ulicy Częstochowskiej  

                                                 
1 Rymut., Nazwy miejscowe północnej części województwa krakowskiego. Wyd. Ossolineum, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1967. 
2 Almanach Częstochowy, Na tropie rycerzy z [Złotego] Potoku i rozbójników z Ostrężnika, Częstochowa 2002. 
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• Studia na rynku w Piasku 

• Studnia na skwerze strażaków 

• drewniana kapliczka  

• kapliczka – zlokalizowana na drodze DK 46 w stronę Janowa 

• Krzyż przydrożny przy DK 46 

• Krzyż przydrożny pomiędzy Skowronowem a Piaskiem 

• Kilka kapliczek polnych. 

• Krzyż koło kaplicy w Piasku na miejscu cmentarzu holerycznym 

2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej 
 

Mieszkańcy Piasku korzystają z Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w Janowie, 

który posiada następujące jednostki organizacyjne:  

 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 

c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

 

Mieszkańcy Piasku mogą również korzystać ze zbiorów z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Janowie. GBP w Janowie posiada wypożyczalnie książek, oraz czytelnię. W 

siedzibie Biblioteki zlokalizowane jest również Wioska Internetowa Centrum Kształcenia na 

odległość, dysponujące bezpłatnym dostępem do internetu oraz szeroką ofertę kursów on line.  

 

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z funkcjonującego oddziału 

przedszkolnego, gdzie uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku szkolnych 

uczęszczają do szkoły podstawowej zlokalizowanej w miejscowości Janów, a gimnazjaliści 

uczęszczają do Gimnazjum w Piasku. Wszyscy uczniowie mają zapewniony dowóz i odwoź 

ze szkoły. Młodzież szkół średnich w głównej mierze uczęszcza do szkół zlokalizowanych w 

Częstochowie oraz Zespołu Szkół w Złotym Potoku.  
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Mieszkańcy mogą również korzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zlokalizowanego w Janowie. Rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy 

specjalisty z Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoje dyżury pełni w Urzędzie 

Gminy oraz w terenie. 

 

Piasek należy do parafii rzymskokatolickiej pw NMM w Janowie. W centrum 

miejscowości zbudowana jest kapica. 

 

2.4 Inwentaryzacja obiektów i terenów rekreacyjnych, sportowych  

i turystycznych  

 

Wykaz obiektów sportowych: 

 

Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum w Piasku. 

Boisko do piłki nożnej przy Gimnazjum w Piasku. 

Boisko do piłki siatkowej przy Gimnazjum w Piasku. 

Boisko do piłki siatkowej przy Remizie Strażackiej. 

Boisko do piłki siatkowej, koszykówki i do piłki nożnej „na stróżowiznie”  

Tor przeszkód dla OSP z terenu Gminy 

 

 

Wykaz obiektów świadczących usługi turystyczno - gastronomiczna na 

terenie Piasku  

• Firma Turystyczno – Gastronomiczna „Oaza” 

• Gościniec na Jurajskim Szlaku – Kompleks Hotelowo – Gastronomiczny  

• Jurajski Gród – Park Miniatur 
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Szlaki turystyczne przechodzące przez miejscowość Piasek 

 
Dzięki współpracy z miejscowym przedsiębiorczą utworzono szlaki turystyczne, które 

rozsławiono na całą Polskę. Powstał: 

 

Szlak Kosmiczny – galeria planet – szlak konny,  

Zaczarowany Las,  

Kulig przez Lasy Jurajskie  

Jurajska Karawana Konna.  

 

Szlaki rowerowe przechodzące przez miejscowość Piasek 

 

• Szlak czarny rowerowy 

 

2.5 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej 
 

− Drogi 

Na terenie miejscowości Piasek przebiegają  

 Droga krajowa 

  - nr DK 46 

drogi powiatowe: 

- nr DP 08421 

drogi gminne 

 

− Wodociągi – cała miejscowość jest zwodociągowana 

 

− Kanalizacja – cała miejscowość jest skanalizowana. Ścieki odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków w Janowie. 

 

− Telefonizacja - Cała miejscowość jest telefonizowana stacjonarnie Na terenie 

miejscowości działa również siec telefonii komórkowej: Orange, Era, Plus.  
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− Internet – na terenie miejscowości istnieje możliwość płatnego stałego dostępu do 

Internetu. Jest on dostępny poprzez łącze radiowe oraz łącza SDI Telekomunikacji 

Polskiej. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z usług internetowych 

Telekomunikację Polską (połączenia modemowe, ISDN).  

 
− Elektryczność – cała miejscowość jest zelektryzowana (sieć 230 V i 360 V) 

 

 

2.6 Gospodarka i rolnictwo 
 

Głównym i jedynym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest handel i 

usługi. Charakterystycznym zjawiskiem jest brak usług transportowych i produkcyjnych. 

Zjawiskiem zadawalającym jest stosunkowo dużo podmiotów świadczących usługi. 

Biorąc pod uwagę wielkość sołectwa oraz jego lokalizację możemy wnioskować, iż 

ilość podmiotów jest stosunkowo mała z potencjałem gospodarczym, jaką ta miejscowość 

dysponuje.  

 

Tabela nr 1: Struktura prowadzonej działalności gospodarczej na terenie sołectwa 

Piasek. 

 

Rodzaj  
prowadzonej działalności 

Ilość 
zarejestrowanych 

podmiotów 

Handel  4 

Usługi  5 

Transport 0 

Produkcja  0 
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Rolnictwo: 

Powierzchnia sołectwa Piasek wynosiła 600,07 ha.. Struktura wykorzystania gruntów 

w Piasku prezentuje się następująco: 

 

Tabela nr 2: Struktura wykorzystania gruntów sołectwa Piasek. 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w ha 

Udział % w ogólnej 
powierzchni sołectwa 

Grunty orne 378,05 63,00 
Łąki trwałe 0,30 0,05 
Pastwiska 15,14 2,52 
Lasy 164,85 27,48 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

0,06 0,01 

Sady 3,66 0,61 
Drogi 19,48 3,25 
Rowy   
Tereny różne 0,67 0,11 
Wody płynące - - 

Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 

- - 

Tereny osiedlowe 
zabudowane 

11,46 1,91 

Tereny osiedlowe 
niezabudowane 

0,19 0,03 

Tereny osiedlowe zieleni - - 
Wody stojące - - 
Użytki kopalne - - 
Nieużytki 6,21 1,03 
RAZEM 600,07 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

Główną grupę stanowią grunty orne. Stanowią one 63 % ogółu wszystkich gruntów. 

Świadczy to o rolniczym charakterze sołectwa. Druga pod względem udziały poszczególnych 

strukturze gruntów są Lasy – 27,48 %. Ponadto niewiele trwałych użytków zielonych: łąk i 

pastwisk – 2,57 %.  
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Udział poszczególnych klas 

Grunty Orne  Użytki zielone 

Klasa III a 0,00 ha  Klasa III 0,56 ha 

Klasa III b 0,00 ha  Klasa IV 0,71 ha 

Klasa IVa 11,27 ha  Klasa V 1,11 ha 

Klasa IV b 49,78 ha  Klasa VI 1,08 ha 

Klasa V 203,01 ha  Klasa VI p 2,87 ha 

Klasa VI 25,64 ha    

Klasa VI z 3,76 ha    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

Przeważają gleby słabe. Dominuje klasa V. Świadczy to o niskim poziomie 

dochodowości z tytułu prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej. Wymagają dużego 

stopnia nawożenia oraz dużego nakładu siły roboczej. 

 
 

Wykres nr 2 struktura gruntów ornych sołectwa Piasek w ujęciu 
procentowym

Klasa V

69%

Klasa IV b

17%

Klasa IVa

4%

Klasa VI z

1%

Klasa VI

9%

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 
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Wykres Nr 3: Struktura użytków zielonych sołectwa Piasek 
w ujęciu procentowym

Klasa VI

17%

Klasa V

18%

Klasa IV

11%Klasa VI p

45%

Klasa III

9%

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 
 

2.7 Kapitał społeczny i ludzki 
 

Ludność Piasku według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie na dzień 31 

marca 2010 roku wynosiła 330 osób. Większość stanowią mężczyźni, którzy stanowią  

52,12 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 49 osób. Cała 

grupa liczy prawie 15 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku produkcyjnym, a więc w 

wieku od 19 do 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, wynosi 236 osób i stanowi to ponad 71 % 

ogólnej populacji. W grupie tej znacznie przeważają mężczyźni – 132, co stanowi prawie 56 

% ludności w wieku produkcyjnym. Grupa osób w wieku poprodukcyjnym, a więc osób 

powyżej 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn, wynosi 45 osób i stanowi to 

prawie 14 % ogólnej populacji. W grupie tej występuje przewaga kobiet - 30 kobiet, co 

stanowi ponad 66 % populacji w analizowanej grupie. Szczegółowe informacje zawarte są w 

poniższych tabelach. 
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Tabela nr 3: Dane demograficzne dotyczące sołectwa Piasek. 

 

Lp. Przedział wiekowy 2007 2008 2009 2010 

Kobiety 160 160 159 158 

Mężczyźni  170 170 171 172 

A 
Wiek przedprodukcyjny 
razem 

56 59 51 49 

1. 19-60 kobiety 99 99 102 104 

2. 19-65 mężczyźni 125 125 131 132 

B Wiek produkcyjny razem 224 224 233 236 

3. 61 i więcej kobiety 32 30 31 30 

4. 66 i więcej mężczyźni 18 17 15 15 

C. 
Wiek poprodukcyjny 
razem 

50 47 46 45 

Ogółem 330 330 330 330 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
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Wykres ten wskazuje bardzo ustabilizowaną liczbę mieszkańców.  W latach 2007 - 

2010 liczba ta nie uległ zmniejszeniu ani zwiększeniu.   

Wykres nr 2: Ludność miejscowości Piasek 

z podziałem na płeć.

Kobiety

Kobiety

Kobiety

Kobiety

Mężczyźni 

Mężczyźni 

Mężczyźni 

Mężczyźni 

0 50 100 150 200

2007

2008

2009

2010

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
Wykres ten obrazuje nieznaczną przewagę mężczyzn. Przewaga ta w kolejnych latach 

systematycznie rośnie. Jest ona związana w głównej mierze przewagą w grupie wiekowej w 

wieku produkcyjnym.  

Wykres nr 3: Struktura wiekowa mieszkańców Piasku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
 

Powyższy wykres jednoznacznie świadczy, iż dominującą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym. Pozytywnym czynnikiem jest przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym. Zauważalny jest również trend wzrostowy 

osób w grupie wiekowej produkcyjnej. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek osób w wieku 

przedprodukcyjnym i stosunkowo duży spadek osób w wieku poprodukcyjnym. 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Piasek 
 

 

MOCNE STRONY 

 

1. czyste powietrze 

2. Występowanie ciekawych zabytków i walorów wypoczynkowych oraz 

krajobrazowych 

3.  Kaplica parafialna należąca do  parafii rzymsko – katolickiej w Janowie 

4. siec wodociągowa, ,kanalizacyjna, elektryczna i telefonii stacjonarnej oraz 

komórkowej oraz internet 

5. położenie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 

6. bliskość rezerwatów krajobrazowych 

7. bliskość licznych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych,  

8. liczne szlaki turystyczne: Szlak Kosmiczny, Zaczarowany Las, Kulig przez 

Lasy Jurajskie Jurajska Karawana Konna.  

9. przychylność władz gminnych do promocji i rozwoju turystycznego 

miejscowości 

10.  liczne imprezy plenerowe organizowane na terenie Gminy – Jurajskie Lato 

Filmowe, Święto Pstrąga, Dni Gminy Janów, Dożynki, itp. 

11. możliwość powstania Jurajskiego Parku Narodowego 

12. prywatny przewodnik po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej 

 

SŁABE STRONY 

 

1. słabo rozwinięta działalność gospodarcza 

2. brak sieci gastronomicznej 

3. brak chodników przy drogach gminnych i drodze powiatowej.  

4. brak większej ilości profesjonalnych dostosowanych do umiejętności turystów 

ścieżek rowerowych 

5. brak sieci gazowej 

6. brak rzemiosła, rękodzielnictwa 

7. niski poziom drobnej wytwórczości 

8. brak gospodarstw agroturystycznych 



 16 

 

SZANSE 

 

1. funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej, 

2. fundusze pochodzące z Unii Europejskiej, 

3. wzrost popularności turystyki wiejskiej, 

4. wzrost popularności aktywnych form turystyki,  

5. wzrost zamożności społeczeństwa, 

6. specjalizacja gospodarstw agroturystycznych - np. dla osób z małymi dziećmi, 

dla osób niepełnosprawnych itp. 

7. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez oferowanie całodniowego 

wyżywienia,  

8. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez opracowanie gotowych 

programów spędzania wypoczynku dostosowane do potrzeb turystów, 

9. ekologiczne rolnictwo, 

10. uczestnictwo sołectwa w programie rolno – środowiskowym. 

11. położenie geograficzne – bliskość aglomeracji katowickiej, krakowskiej i 

częstochowskiej, 

12. ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę, Mrzygłód oraz Leśniów. 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. niestabilność prawa, 

2. spadek liczby mieszkańców, 

3. ukryte bezrobocie w rolnictwie, 

4. rozwarstwienie społeczeństwa, 

5. niestabilne finanse państwa, 

6. stereotypowy wizerunek śląska, 

7. zagrożenie przestępczością rosnąca wraz z popularnością turystyczną, 

8. zaśmiecanie środowiska wraz z rozwojem turystyki oraz bliskością drogi 

krajowej, 

 

 



 17 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną w okresie, co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 
odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 
rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji  
 

Mieszkańcy Piasku, ustalając harmonogram podejmowanych działań, wzięli pod 

uwagę możliwości finansowe zaangażowanych podmiotów, możliwości finansowe 

pozyskania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych, potrzeby lokalnej społeczności 

związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, poprawy bezpieczeństwa, rozwoju 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju. 

W poniższych tabelach zamieszczono zgodnie z przyjętą hierarchią istotności 

następujące zadania inwestycyjne: 

Nazwa 
 1. Nadbudowa budynku remizy OSP na potrzeby społeczno – 
kulturalne.  

Cel 

 Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Przedsięwzięcie polegać będzie na nadbudowa istniejącego budynku 

remizy OSP na cele społeczne kulturalne. W wyniku przebudowy 

wymieniony zostanie dach na nowy, a powstałe poddasze zaadaptowane 

zostanie na cele społeczno – kulturalne. Istniejące pomieszczenia na 

parterze zostaną wyremontowane, zyskają nową funkcję i również pełnić 

będą funkcje społeczno – kulturalne – miejsce spotkań KGW, grup 

nieformalnych, itp.  

Budynek zyska nową elewację, co przyczyni się do poprawy wizerunku 

miejscowości.  

Realizacja inwestycji znacznie poprawi jakość infrastruktury społeczno – 

kulturalnej w Piasku, przyczyniając się do poprawy jakości życia dla 

mieszkańców.  

Harmonogram 
realizacji 

  2012  

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszt całkowity: 860 000,00 zł w tym: 
Środki Odnowa i Rozwój Wsi – 500 000,00 zł 
Środki gminy Janów – 360 000,00 zł 
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Nazwa 

 2. Modernizacja dróg gminnych w Piasku (ul. Ogrodowa, Strażacka, 
Krótka, Nowowiejska, Księżycowa, Polna) 
 

Cel 

 Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów 

technicznych uzupełniającego układu sieci drogowej dróg gminnych 

Gminy Janów. 

 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

 Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 

na drogach gminnych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości 

dróg w miejscowości Piasek. Łączna długość planowanych do 

modernizacji dróg wyniesie około 1100m W wyniku projekty wielu 

mieszkańców Piasku zyska lepszy dojazd do swoich posesji, wpływając w 

ten sposób na jakość życia mieszkańców.  

Harmonogram 
realizacji 

2010   

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

100 000,00 zł – środki własne 

 

Nazwa 
3. Budowa chodnika przy ul. Żurawskiej na odcinku od ul. 
Częstochowskiej do ul. Kościelnej 

Cel 

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na 

odcinku ulicy Żurawskiej do ulicy kościelnej.  

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Zadanie polega na budowie chodnika celem poprawy bezpieczeństwa 

ruchu pieszego w miejscowości Piasek. Brak jego w chwili obecnej 

bardzo negatywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu pieszego. Ma to 

niebagatelne znaczenie gdyż obok planowanej budowy chodnika swoja 

siedzibę ma gminne Gimnazjum. Powstanie chodnika pozytywnie 

wpłynie na wizerunek miejscowości oraz przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa.  

Harmonogram 
realizacji 

2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

11 734 – Fundusz Sołecki 
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Nazwa 
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego Piasek ul. Leśna, Ściegienna 
 

Cel 

 Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez 

modernizacja oświetlenia na ulicy Leśnej i Ściegiennej.  

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

 Inwestycja polegać będzie na modernizacji oświetlenia ulicznego celem 

poprawy bezpieczeństwa na ulicy Leśnej i Ściegiennej. W wyniku 

modernizacji uzupełnione zostanie oświetlenie. Wszystkie wymieniane 

lampy będą wymieniane będą na energooszczędne, przyczyniając się do 

zmniejszenia kosztów oświetlenia ulicznego oraz wpływając na poprawę 

poczucia bezpieczeństwa 

Harmonogram 
realizacji 

2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

 

25 000 
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5. Opis i charakterystykę 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. 
 

W miejscowości Piasek można wyróżnić dwa obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne  

 

Pierwszym obszarem jest teren remizy OSP wraz przylegającym skwerem 

strażackim. Jest to miejsce, w którym działaniem społecznym powstała świetlica „Pod 

Gajem” oraz altana wraz z grillem „Strażackie Kopyto”. Miejsce to jest centrum życia 

społeczno – kulturalnego miejscowości. Miejsce to stanowi miejsce spotkać, zarówno 

młodych jak i osób starszych. W świetlicy spotykają się zarówno Panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich jak również strażacy. Jednak warunki lokalowe w stosunku do potrzeb 

społeczności lokalnej są niewystarczające. Dlatego tez niezbędne jest podjecie działań 

mających na celu poprawę jakości infrastruktury społeczno kulturalnej sołectwa Piasek 

 

Drugim obszarem o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców jest teren 

gimnazjum wraz z terenem do niego przynależącym. Na terenie gimnazjum w czasie wolnym 

dzieci korzystając z obiektów sportowych. Naprzeciwko gimnazjum znajduję się zbiornik 

wodny wraz z pomostem i małą architekturą a nie opodal jest studnia. Wszystkie te obiekty 

zlokalizowane są w centrum miejscowości. Tętni w nim życie społeczno – kulturalne 

miejscowości. 

 

 

 

W chwili obecnej brakuje atrakcyjnego i przyjaznego miejsca, które dawałoby możliwość 

integracji mieszkańców wsi. Istniejąca infrastruktura w tym zakresie jest, co najmniej 

niewystarczająca. Dlatego też wskazane jest również podjęcie działań, które doprowadzą do 

powstania nowej przestrzeni publicznej wykorzystywanej na cele społeczno kulturalne  

 


