
UCHWAŁA NR XXXII/229/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki na 
lata 2022-2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki na lata 
2022-2026, która została przyjęta Uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruda Wieczyńska z dnia 
20 stycznia 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



Załącznik do uchwały nr XXXII/229/2022  

Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. 
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SOŁECKA STRATEGIA 

ROZWOJU WSI  
RUDA WIECZYŃSKA i OBORY 

    w gminie Gizałki  

na lata 2022-2026 

 

Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

grupy odnowy wsi (imię i nazwisko): 

Teresa Łuczak, Ewa Kuś, Regina Cicha, Lilla Ostrowska, Andrzej Jezierski, 
Zbigniew Jakubowski, Piotr Lis 

 

 

z udziałem moderatorów: 

Agnieszka Rybacka, Krzysztof Pacholak 

    

GRUDZIEŃ 2021 



 

2 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. DIAGNOZA ZAAWANSOWANIA WSI 

2. ANALIZA ZASOBÓW W TRZECH CZĘŚCIACH 

3. ANALIZA SWOT 

4. ANALIZA POTENCJAŁU 

5. WIZJA WSI 

6. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY 

7. PROGRAM DŁUGOTERMINOWY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

WSTĘP: 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory wchodzących w skład  

sołectwa Ruda Wieczyńska jest dokumentem strategicznym, określającym kierunki 

rozwoju miejscowości na lata 2022-2026. To plan zamierzeń mieszkańców Rudy 

Wieczyńskiej i Obór i należy go traktować jako dokument pomocniczy przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących wsi, zarówno przez władze sołectwa, jak 

i władze gminy. 

 

Jego wykonanie zależy od wielu czynników, a zawarte w nim projekty  

i przedsięwzięcia będą z pewnością modyfikowane stosownie do zmieniających się 

uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych 

możliwości finansowania.  

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory na lata 2022-2026 spełnia 

wymagania stawiane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego realizatora 

programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+. Zawiera charakterystykę 

miejscowości, analizę jej zasobów wraz z oceną słabych i mocnych stron. Poprzez 

warsztaty przeprowadzone z udziałem mieszkańców, opracowana została wizja 

rozwoju miejscowości, plan długo i krótkoterminowy służący odnowie 

miejscowości.  

 

Zasadniczy wkład w powstanie i kształt niniejszego dokumentu wnieśli mieszkańcy 

obu wsi wchodzących w skład sołectwa Ruda Wieczyńska, biorący udział 

w warsztatach, podczas których dokonano wyżej wymienionej analizy. 

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory na lata 2022-2026 podlega 

przyjęciu przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Ruda Wieczyńska oraz  Radę Gminy 

Gizałki.
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gizałki  Sołectwo: Ruda Wieczyńska     Liczba mieszkańców: 489  osoby 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
X 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne X 

zawiązana grupa odnowy wsi X 

opracowanie planu i 

programu odnowy dla 

całej wsi 

 

porządkowanie wsi X 

projekty startowe 

(z programu krótkoterminowego) 
 

podejmuje się kroki na rzecz 

skoordynowania działań organizacji 

we wsi 

X 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
X 

B
 

P
o

c
z
ą
tk

o
w

a
 

różnorodne projekty 
(z programu długoterminowego) nastawione na 
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie 

głównych potrzeb 

 

liczna grupa odnowy wsi 

(skupia przedstawicieli organizacji i 

instytucji) 

X 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

X 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 
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pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji 

 
skoordynowane działanie  

organizacji obecnych we wsi 
 

proste instrumenty 

komunikacji wewnętrznej 
X 

C
 

Z
a
a
w

a
n

so
w

a
n

a
 

projekty jakościowo zmieniające kluczowe obszary 
życia oraz kształtujące strukturę wsi 

 
„koalicja” organizacji 

i instytucji na rzecz odnowy wsi 
 

projektowanie działań 

(projekty) 

X 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

X 

projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 liczne stowarzyszenie odnowy wsi 
 

systematyczne planowanie 

rozwoju 

(aktualizowanie planu i 

programu odnowy wsi) 

 

powszechne zaangażowanie mieszkańców w 

projekty publiczne 
 

animacja aktywności 

poszczególnych grup mieszkańców 
 

rozwinięta komunikacja 

wewnętrzna 

 

promocja wsi  
powszechna odnowa prywatnych posesji  

D
 

C
a
ło

śc
io

w
a
 

lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 

projekty wywołujące efekt synergiczny 

(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 

stowarzyszenie odnowy wsi 

instytucją rozwoju lokalnego 

(Centrum Aktywności Lokalnej) 

 kompleksowe i 

szczegółowe planowanie 

przestrzenne 

 

 

rozwój wsi oparty na aktywności  

kluczowych grup mieszkańców 

(rolników, przedsiębiorców, 

młodzieży, kobiet) i stowarzyszeń 

 

powszechny udział grup 

mieszkańców w 

strategicznym planowaniu 

rozwoju 

 

ukształtowane „centrum wiejskie”  

rozwinięta promocja oraz 

komunikacja z 

otoczeniem 

 
świadome kształtowanie czynników rozwoju (np. 

wykorzystania odnawialnych energii) 
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projekty kreujące „wieś tematyczną”  

instrumenty wsparcia 

działań prywatnych 
 

dostosowanie projektów prywatnych do programu 

odnowy wsi 
 

Wstaw X gdy spełnia warunek     

Sprawozdanie z wizji w terenie 

Miejsce i data przeprowadzenia wizji: Sołectwa Ruda Wieczyńska (wsie Ruda Wieczyńska i Obory), 04.12.2021 r. 

Uczestnicy: lider GOW – Roman Rojewski i członek GOW Piotr Lis, koordynator gminy programu WOW, moderatorzy programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi 

Krótka charakterystyka wsi: (aktywność mieszkańców, funkcjonujące organizacje pozarządowe, infrastruktura, charakter zabudowy, fundusze)  

Sołectwo Ruda Wieczyńska w gminie Gizałki  stanowią dwie sąsiadujące wsi Ruda Wieczyńska i Obory. Wieś Ruda Wieczyńska oddalona 

jest o około 1,5 km a miejscowość Obory ok 3 km od centrum gminy. Przez obie miejscowości przebiega droga wojewódzka 442 relacji Września-

Kalisz.  Historia tych miejscowości nieodłącznie związana jest z rzeką Prosną (wraz z kanałem Oborskim), która przepływa przez ich tereny, okala 

miejscowości od południa. Wielokrotne powodzie były przyczyną wielu strat i tragedii ich mieszkańców. Konieczność komunikowania się 

wymusiła budowę mostu, przy ogromnym zaangażowaniu i pracy własnej mieszkańców. Przez most wiedzie malownicza trasa nordic-walking 

biegnąca z Gizałek, przez Rudę Wieczyńską i Nową Wieś.  

Wieś Ruda Wieczyńska zamieszkuje 414  a Obory 75 mieszkańców. W przeszłości były wsiami rolniczymi. Mieszkańcy obecnie podejmują 

zatrudnienie głównie poza wsiami. Dziedziczone ziemie, niegdyś rolnicze, są głównie dzierżawione albo przeznaczone pod budownictwo. Wiele 

osób prowadzi własną działalność gospodarczą w różnych branżach. We wsi Ruda Wieczyńska znajduje się  największa sala wiejska w gminie 

Gizałki prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną, która wymaga remontu i niezbędnego wyposażenia oraz uregulowania prawnego (obecnie 

teren we władaniu OSP). W sali wiejskiej cyklicznie organizowane są przedsięwzięcia integracyjne dla mieszkańców: m.in. zabawy sylwestrowa 

i karnawałowa, dzień sołtysa, gminny Dzień Seniora, dożynki, spotkanie wigilijne, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień dziecka, 

wyjazdy integracyjne mieszkańców oraz obchodzone są wydarzenia religijne. W 2023 r. wieś Ruda Wieczyńska obchodzić będzie 500-lecie wsi, 
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do organizacji hucznych obchodów tej rocznicy przygotowują się pieczołowicie jej mieszkańcy. Przy sali wiejskiej zlokalizowana jest altana 

rekreacyjna, przy której znajduje się plac zabaw oraz  siłownia zewnętrzna. Ponadto przy obiekcie znajduje się niewielkie boisko trawiaste do piłki 

nożnej. Ponadto utwardzony teren oraz grill stacjonarny daje możliwość organizowania imprez na świeżym powietrzu. Do dyspozycji mieszkańców 

są przystanki autobusowe i sklep spożywczy. 

Z kolei w sąsiadującej miejscowości Obory znajduje się atrakcyjny park, którego cenne walory przyrodnicze można dostrzec, mimo, iż oczekuje 

on na rewitalizację. Przy parku usytuowana jest altana rekreacyjna, plac zabaw oraz siłownia plenerowa. W parku zauważalne są ruiny dworku. 

W tych wsiach prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich (w Rudzie Wieczyńskiej z 60-letnią tradycją, w Oborach reaktywowane 2 lata temu), 

które się integrują. Mieszkańcy czują się bezpieczni, mając zaangażowanych ochotników OSP z Rudy Wieczyńskiej (z 80-letnią tradycją). 

Mieszkańcy obu wsi są bardzo aktywni. Za pośrednictwem OSP w Rudzie Wieczyńskiej zrealizowano już kilka projektów ze środków Unii 

Europejskiej. 

Wieś Ruda Wieczyńska kojarzona jest z darniową rudą żelaza, którą wydobywano spod darni traw w pobliżu stawianych osad. Był to w przeszłości 

tani i łatwo dostępny materiał budowlany, stąd jego powszechność w zastosowaniu. Wytrzymałość nie ustępuje innym kamieniom stosowanym w 

budownictwie, choć przy obróbce trzeba było wykazywać się precyzją i delikatnością ze względu na specyficzną strukturę skały. We wsi jest kilka 

domów, na których widoczny jest ten materiał budowlany. Jest to jeden z elementów wyróżniających tą miejscowość na tle innych.  

Wsie są skanalizowane, zwodociągowane i  oświetlone (miejscowo brakujące punkty świetlne). Brak sieci gazowej. Zauważa się estetyczne 

oznakowanie pionowe każdej ulicy. We wsi znajduje się również przydrożny krzyż wraz z figurką Matki Boskiej, o utrzymanie którego dbają 

panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Wieś posiada profil społecznościowy na FB, na którym publikowane są aktualności z życia sołectwa. Sołectwo 

posiada nieformalną Grupę Odnowy Wsi, skupiającą przedstawicieli obu wsi. W budżecie gminy Gizałki został wyodrębniony Fundusz Sołecki. 

 Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

 

Data: 04.12.2021 r.         Sporządził: Agnieszka Rybacka, Krzysztof Pacholak 
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                           Sala wiejska w Rudzie Wieczyńskiej                                      Krzyż przydrożny w Rudzie Wieczyńskiej 

                            

                            Park w Oborach z widocznymi ruinami dworku.                           Wiata rekreacyjna przy parku w Oborach 
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ANALIZA ZOSOBÓW 

ANALIZA ZASOBÓW – część I 

RODZAJ ZASOBU* 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

P
R

Z
Y

R
O

D
N

IC
Z

Y
 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
teren równinny, pola, lasy, 

łąki, rzeka, stawy 
X   

stan środowiska dobry   X  

walory klimatu umiarkowany X   

walory szaty roślinnej 
lasy, pola uprawne, łąki. 
Drzewostan w parku w 

Oborach. 
 

X 
 
 

 
X 
 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 

Dąb posadzony w 100-
letnią rocznicę odzyskania 

przez Polskę 
niepodległości. 

Park w Oborach. 

 

X 
 
 
 

X 

 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Bociany, zające, sarny, 
bobry, dziki, ptactwo 

wodne  
X   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) 
Rzeka Prosna.  

Kanał Oborski.  
Stawy w parku w Oborach. 

 X  

wody podziemne     

gleby gleby klasy III-V X   

kopaliny 

Pokłady darniowej rudy 
żelaza wydobywanej 

podczas prac 
melioracyjnych a 

wykorzystywanej jako 
materiał budowlany 

(„domy z żelaza”), od tej 
nazwy  wzięła się nazwa 

miejscowości. 

  X 

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

Zwarta zabudowa 
jednorodzinna. 

„Domy z żelaza”. 
Park z Oborach, z 
pozostałościami – 

szczątkami ruin po dworku    

 

X 
 
 
 
 

 
 

X 
X 
 
 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Największa sala wiejska w 
gminie, z remizą OSP i 

przyległym placem zabaw, 
siłownią zew. i małym 

 

X 
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boiskiem, wiatą i miejscem 
do grillowania w Rudzie 

Wieczyńskiej. 
Park w Oborach z  

przyległą wiatą, małym 
placem zabaw i siłownią 

zewnętrzną 

 
 
 

X 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Zadbane zabudowania, 

ogródki i dojścia  
 X  

zabytki i pamiątki historyczne 

Domy i zabudowania z 
rudy żelaza. 

Domy liczące ponad 100 
lat. 

Ruiny dworku  w Oborach. 
Sikawka konna. 

Zabytkowy kamień – 
pamiątka po dawnej 

remizie OSP. 

 

 
X 
 

X 
 

X 
X 

X 
 
 
 
 
 
 

 
 

osobliwości kulturowe 

Liczne imprezy 
organizowane w Rudzie 

Wieczyńskiej.  
Gminny Dzień Seniora 

  X 

miejsca, osoby i przedmioty kultu 

Krzyże przydrożne w 
Rudzie Wieczyńskiej i w 
Oborach, przy których 

odprawiane są nabożeństwa 
majowe. 

 X  

święta, odpusty, pielgrzymki 
Pielgrzymki do Żegocina. 

Dożynki parafialne. 
X 
X 

  

tradycje, obrzędy, gwara 

Święto pieczonego 
ziemniaka. 

Wyplatanie wieńców na 
dożynki parafialne 

X 
 

X 
 

  

legendy, podania i fakty historyczne 
Bitwa na moście w Rudzie 

Wieczyńskiej w czasie 
Powstania Styczniowego. 

X   

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne 
- 
 

   

specyficzne nazwy 
- 
 
 

   

specyficzne potrawy 
Pyrkosz, kluski 

ziemniaczane (potrawy z 
ziemniaków) 

X   

dawne zawody Szewc, rymarz, młynarz X   

zespoły artystyczne, twórcy -    
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ANALIZA ZASOBÓW – część II 

RODZAJ ZASOBU 
Opis (nazwanie) zasobu  

jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

O
B

IE
K

T
Y

 I
 T

E
R

E
N

Y
 

działki pod zabudowę mieszkaniową 

Działki pod zabudowę 
jednorodzinną przez osoby 

prywatne. 
 

 X  

działki pod domy letniskowe 
- 
 

   

działki pod zakłady usługowe i przemysł 
- 
 

   

pustostany mieszkaniowe 
Kilka niezamieszkałych 

domów, które mają 
powyżej 100 lat 

X   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 

Stodoły w prywatnych 
obejściach 

X   

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

place publicznych spotkań, festynów 

Utwardzony plac przy sali 
wiejskiej z grillem, 

miejscem na ognisko i 
ławeczkami w Rudzie 

Wieczyńskiej. 
Utwardzony plac z wiatą 
rekreacyjną w Oborach. 

 

X 
 
 
 
 

X 
 

 

sale spotkań, świetlice, kluby 
Sala wiejska z wyposażoną 

kuchnią w Rudzie 
Wieczyńskiej. 

 X  

miejsca  uprawiania sportu 

Boisko sportowe w przy 
sali wiejskiej w Rudzie 

Wieczyńskiej. 
Siłownie zewnętrzne w 
Rudzie Wieczyńskiej i 

Oborach. 

 

X 
 
 

X 
 
 

 

miejsca rekreacji 

Place zabaw w Rudzie 
Wieczyńskiej i Oborach. 

Wiata z drewnianymi 
stołami i ławkami w Rudzie 

Wieczyńskiej. 
Altanka w Oborach. 

Park w Oborach. 

 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 
Szlak Nordic walking 

wzdłuż Prosny 
 X  

szkoły -    

przedszkola -    

biblioteki -    
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placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

wodociąg, kanalizacja 
Sołectwo w 100% 
zwodociągowane 
 i skanalizowane 

 X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Główna droga 
przebiegające przez obie 

wsi – droga wojewódzka nr 
442 Września-Kalisz 
wymagająca remontu, 

uzupełnienia i remontu 
chodnika łączącego obie 

wsie. 
Drogi gminne asfaltowe lub 

utwardzone tłuczniem 
wymagające uzupełnienia 

oświetlenia. 
Wyremontowana droga 

gminna z Obór na Wronów 
w ramach WRPO. 

 X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 

chodniki, parkingi,  

Chodnik wzdłuż DW 442 
wymagający remontu i 

uzupełnienia. 
Nieliczne odcinki 

chodników przy drogach 
gminnych. 

Utwardzony parking przed 
salą wiejską w Rudzie 

Wieczyńskiej. 

 X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
 Dostępna w całej wsi  X  

telefonia komórkowa 
w całej wsi jest dobry 

zasięg 
 X  

Internet szerokopasmowy     

transport publiczny: 
a) kolej (przystanki) 

b) autobus (przystanki) 

a)-     

b) transport autobusowy 
ograniczony. Przystanki w 
Rudzie Wieczyńskiej i 
Oborach  

 X  

inne 

Sklep spożywczo-
przemysłowy 

 w Rudzie Wieczyńskiej 
 
 
 

 X  
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ANALIZA ZASOBÓW – część III 

RODZAJ ZASOBU 

Opis (nazwanie) 
zasobu  

jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

, 
R

O
L

N
IC

T
W

O
 

miejsca pracy (gdzie, ile? ) 

Własne 
gospodarstwa 

rolne. 
Zakłady usługowe 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Firmy brukarskie, 
murarskie i 
dekarskie. 

Ogrodnictwo. 
Warsztat 

samochodowy. 

 X  

gastronomia -     

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne 

Gospodarstwa 
rolne zajmujące się 

uprawą roślin, 
hodowlą trzody i 

bydła. 

X   

uprawy hodowle 

Jęczmień, 
kukurydza, trzoda 
chlewna, bydło, 

pszczoły  

 X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

-    

zasoby odnawialnych energii 

Fotowoltaika na 
prywatnych 
posesjach. 

 
Farma wiatrowa 

X 
 
 
 

X 

  

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 
P

O
Z

Y
S

K
IW

A
N

IE
 

F
U

N
D

U
S

Z
Y

 

środki udostępniane przez gminę/lub 
powiat 

Fundusz sołecki.  X  

środki wypracowywane 

Środki 
wypracowywane 

przez 
mieszkańców w 

ramach prac 
społecznych. 

Składki KGW. 

 X 
 
 

 
 
 

X 
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Środki finansowe 
z UE pozyskane 

przez OSP. 

M
IE

S
Z

K
A

Ń
C

Y
 (

 K
A

P
IT

A
Ł

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 I

 L
U

D
Z

K
I)

 

autorytety i znane postacie we wsi 

Sołtys wsi. 
Przewodniczący 

Rady Gminy. 
Za-ca 

przewodniczącego 
Rady Gminy. 

Za-ca 
przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

 X 
X 
 

X 
 
 

X 

 

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

    

osoby o specyficznej lub ważnej wiedzy  
i umiejętnościach, m.in. studenci 

Mieszkańcy 
studiujący na 

różnych 
kierunkach 

naukowych, z 
dużym 

potencjałem 
wiedzy. 

 X  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Lokalni 
przedsiębiorcy i 

mieszkańcy. 

 X  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
mieszkańców 

posiada dostęp do 
Internetu i 

podstawowe 
umiejętności 

informatyczne. 

X   

pracownicy nauki Nauczyciele X   

związki i stowarzyszenia 

Ochotnicza Straż 
Pożarna od 1932r. 
KGW w Rudzie 

Wieczyńskiej 1962 
r. 

Reaktywowane 
KGW w Oborach 

w 2018 r 

 X 
 

X 
 
 

X 
 

 

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

współpraca zagraniczna i krajowa 

Współpraca 
zagraniczna z 

gminami 
partnerskimi 

Gminy Gizałki 

X   

I N F O R M A C
J

E
 

D O S
T Ę P N E
  

O
 

W S
I publikatory, lokalna prasa 

Lokalna gazeta: 
„Życie Pleszewa”, 

X   
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książki, przewodniki 

Foldery wydane 
przez gminę i 

LGD Wspólnie 
dla przyszłości 

X   

strony www 

Strona na portalu 
społecznościowym 
facebook – 
Sołectwo Ruda 
Wieczyńska-
Obory, 
www.gizalki.pl 
 

X 
 
 
 
 
 
 

  

 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być wykorzystane 

obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 

elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński 
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ANALIZA SWOT 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Dobrze wyposażony i bezpieczny plac zabaw w 
Rudzie Wieczyńskiej (S) 

2. Siłownie zewnętrzne w obu wsiach (S) 
3. Duże zaangażowanie mieszkańców w życie 

społeczne (J) 
4. Pokłady darniowej rudy żelaza, jako surowca od 

nazwy którego wzięła się nazwa wsi (T) 
5. Wodociąg i kanalizacja w obu wsiach (S) 
6. Aktywne KGW Rudzie Wieczyńskiej (60 lat 

tradycji) (T) 
7. Reaktywowane w 2018 r KGW w Oborach (J) 
8. Aktywne OSP – z 90-letnią tradycją (T) 
9. Obszerny Park w Oborach (T) 
10. Okolica zachęcająca do aktywnego spędzania 

czasu wolnego, piękne ukształtowanie terenu (J) 
11. Wiata przy świetlicy wiejskiej w Rudzie 

Wieczyńskiej i Oborach (S) 
12. Małe boisko do piłki nożnej w Rudzie 

Wieczyńskiej wymagające modernizacji (S) 
13. Bogata oferta integracyjna dla mieszkańców (dzień 

dziecka, kobiet, seniora, dożynki wiejskie…) (J) 
14. Kultywowanie tradycji kulinarnych (Święto 

pieczonego ziemniaka). (T) 
15. Dobrze oznakowane dojazdy do posesji (J) 
16. Otwartość wsi na rozwój działalności 

gospodarczej (B) 
17. Przedsiębiorczy mieszkańcy prowadzący własne 

działalności gospodarcze (B) 
18. Zabytkowa sikawka konna (T) 
19. Wyróżniająca się pozycja organizacji w skali gminy 

(J) 
20. Duże zaangażowanie mieszkańców oraz 

przedsiębiorców w inicjatywy społeczne (T) 
21. Pamiątkowy kamień –pamiątka po dawnym 

budynku OSP w Rudzie Wieczyńskiej (T) 
22. Kronika KGW w Rudzie wieczyńskiej (T) 

1. Słabe gleby (B) 
2. Słabo rozwinięta infrastruktura rowerowa w 

gminie, brak ścieżek rowerowych (S) 
3. Drogi gminne bez chodników (S) 
4. Miejscowe braki w infrastrukturze oświetlenia 

wsi (S) 
5. Sala wiejska wymagająca kompleksowej 

modernizacji (S) 
6. Brak zamkniętego pomieszczenia do imprez 

wiejskich w Oborach, brak przyłącza wody i 
prądu (S) 

7. Nieuregulowany stan prawny sali wiejskiej w 
Rudzie Wieczyńskiej (sala we władaniu OSP) 
(B) 

8. Estetyka parku w Oborach niezachęcająca do 
spacerów, brak wytyczonych alejek, 
oświetlenia, elementów małej architektury (T) 

9. Brak miejsca spotkań dla młodzieży (S) 
10. Mało estetyczny i funkcjonalny rów 

odprowadzający wody opadowe w centrum 
wsi Ruda Wieczyńska, uniemożliwiający 
budowę chodników (S) 

11. Zły stan techniczny DW 442, zły stan 
chodnika z Rudy Wieczyńskiej do Gizałek (S) 

12. Brak chodnika wzdłuż DW 442 z Rudy 
Wieczyńskiej do Obór – niebezpieczne 
połączenie dla mieszkańców obu wsi (J) 

13. Niewykorzystany potencjał Prosny i kanału 
Oborskiego, rudy żelaza (T) 

14. Wieś niezgazyfikowana (S) 
15. Drogi śródpolne w złym stanie (S) 
16. Brak dużych zakładów pracy (B) 
17. Niskie dochody mieszkańców (B) 
18. Brak ciągów pieszo-rowerowych (S) 
19. Niewykorzystany potencjał młodzieży w 

zakresie zaangażowania w życie społeczne wsi 
(J) 

20. Ubogo wyposażony plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna w Oborach (S) 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Udział w projektach (B) 
2. Możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych (B) 
3. Dobra współpraca z Urzędem Gminy, 

powiatem i Samorządem Województwa  
(J) 

4. Nowi aktywni mieszkańcy wsi (J) 
5. Udział w programie „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2020 + ” (J) 
6. Fundusz Sołecki (B) 
7. Przynależność Gminy Gizałki do LGD 

„Wspólnie dla przyszłości (J) 
8. Dobra współpraca z Gminnym Centrum 

Kultury (J) 
9. Działania samorządu województwa w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach wojewódzkich (S) 

10. Wypracowanie całościowej koncepcji 
promocji Sołectwa w oparciu o elementy 
wyróżniające wieś – darniową rudę żelaza 
(T)  

11. Zwiększenie promocji działań 
realizowanych na terenie sołectwa (B) 

1. Starzenie się społeczeństwa (J) 
2. Położenie wsi w strefie zagrażającej 

podtopieniom, w pobliżu rzeki Prosny (B) 
3. Duży ruch samochodowy na drodze 

wojewódzkiej (J) 
4. Emigracja młodzieży do większych 

ośrodków miejskich (J) 
5. Pandemia COVID-19, ograniczająca 

możliwości integracji mieszkańców (J) 
6. Podległość Parku w Oborach pod 

konserwatora przyrody – potencjalne 
utrudnienia w związku z zamiarem 
rewitalizacji parku w Oborach (T) 

7. Brak większych perspektyw rozwoju 
młodego pokolenia (B) 

8. Zmieniające się przepisy prawa, za którymi 
nie nadążają mieszkańcy (B) 

9. Zmiana współczesnego stylu życia 
mieszkańców, a w szczególności 
młodzieży – tendencja przechodzenia ze 
świata rzeczywistego do świata wirtualnego 
(J) 

10. Słaba dostępność komunikacyjna 
(połączenia autobusowe tylko do 
wybranych ośrodków miejskich). J  
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
   5       1      6 5 

12 0      2  6 

         

                 (-/+)                                                           ( +/- ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

            9 1 

  2 4         2 1 

  4     3 

 

 ( +/= ) 

( - / = )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

1,2,5,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14, 

15, 18,22  9 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

3,7,10,13,15,19,12,19, 3,4,5,7,8 

1,3,4,5,9,10 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

4,6,8,9,14,18,20,21,22, 8,13, 10, 6 

 

Byt  

(warunki ekonomiczne) 

16,17, 1, 7, 16, 17, 1,2,6,11 2,7,8 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):  

 

Wizja opisowa: 

Sołectwo dwóch wsi, łączące wszystkie pokolenia, troszczące się o rodziny, 

bezpieczeństwo, otaczającą przyrodę, która daje nam radość, spokój, wypoczynek 

i możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy kultywują 

obrzędy, dbają o tradycje, marząc, aby młode pokolenie miało szansę rozwoju na własnym 

terenie. 

 

Wizja hasłowa: 

 

„Przyszłości się nie boimy, my na twardej rudzie stoimy” 

 



 

20 

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): „Przyszłości się nie boimy, my na twardej rudzie stoimy” 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

1.CELE                                      

Co trzeba osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję naszej 

wsi? 

2. Co nam pomoże osiągnąć cele? 

(zasoby, silne strony, szanse) 

3. Co nam może przeszkodzić? 

(słabe strony, zagrożenia) 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 ZASOBY  

których użyjemy 

ATUTY  

silne strony i szanse jakie 

wykorzystamy  

BARIERY 
Słabe strony jakie wyeliminujemy 

Zagrożenia jakich unikniemy 

 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 

1. Wzmocnienie tożsamości 

wsi 

 

2. Kultywowanie tradycji 

wiejskich 

Sala wiejska, park w Oborach, organizacje, ruda 

żelaza, pamiątki historyczne, kroniki, wiedza 

historyczna, aktywność mieszkańców, 

Wypracowanie całościowej koncepcji promocji 

Sołectwa w oparciu o elementy wyróżniające 

wieś – darniową rudę żelaza 

Tradycje, kult religijny 

Estetyka parku w Oborach niezachęcająca 

do spacerów, brak wytyczonych alejek, 

oświetlenia, elementów małej architektury  

Niewykorzystany potencjał Prosny i 

kanału Oborskiego, rudy żelaza (T) 

Niewykorzystany potencjał młodzieży w 

zakresie zaangażowania w życie społeczne 

wsi  

Niewystarczające środki finansowe 

1.1 Budowa obelisku z elementami z darniowej rury żelaza 

przy sali wiejskiej z okazji 500-lecia Rudy Wieczyńskiej 

1.2 Rewitalizacja parku w Oborach wraz z tablicą 

informującą o historii dworku w Oborach. 

1.3 Wytyczenie szlaku po sołectwie z tablicami 

informacyjnymi, z elementami rudy żelaza. 

1.4 Wydanie folderu z okazji 500-lecia Rudy Wieczyńskiej    

1.5 Stworzenie Izby Pamięci w budynku sali wiejskiej w 

Rudy Wieczyńskiej z pamiątkami historycznymi i 

wyeksponowaniem sztandarów, trofeów, itp. 

1.6 Bieżące prowadzenie kroniki KGW i OSP w Rudy 

Wieczyńskiej i jej udostepnienie dla mieszkańców w 

postaci elektronicznej 

1.7 Wytyczenie szlaku Nordic Walking wzdłuż Prosny. 
 

2.1 Kultywowanie tradycji (obrzędy dożynkowe, spotkania 

wigilijne, nabożeństwa majowe, Święto pieczonego 

ziemniaka) itp. 

2.2 Pielgrzymki z Rudy Wieczyńskiej do Żegocina 

2.3. Opieka mieszkańców nad elementami kultu religijnego 

we wsiach 
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B. STANDARD ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury 

technicznej wsi 

 

Istniejące drogi, świetlica wiejska, park, dobre 

kontakty, infrastruktura rekreacyjna 

Dostępne fundusze i programy 

Niewystarczające środki finansowe, 

Niezadowalający stan infrastruktury 

drogowej oraz infrastruktury technicznej 

wsi, słaba estetyka wybranych przestrzeni 

Sołectwa, brak pomieszczenia dla 

młodzieży 

1.1. Modernizacja sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej 

1.2. Wyposażenie sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej 

1.3. Doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Rudzie 

Wieczyńskiej 

1.4. Przebudowa boiska sportowego w Rudzie Wieczyńskiej 

1.5. Zagospodarowanie wolnych przestrzeni publicznych na 

terenie sołectwa poprzez nasadzenia zieleni oraz montaż 

małej architektury 

1.6. Rozbudowa placu zabaw w Oborach 

1.7. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Oborach   

1.8. Budowa boiska do siatkówki w Oborach 

1.9. Ustawienie plenerowego stołu do gry z tenisa stołowego 

w Oborach. 

1.10. Doporowadzenie przyłącza elektrycznego i 

wodociągowego do altany w Oborach 

1.11. Montaż rolet zewnętrznych na altanie w Oborach 

1.12. Poprawa estetyki wsi Ruda Wieczyńska poprzez 

likwidacje rowu przydrożnego w centrum wsi i budowę 

kanalizacji deszczowej 

1.13. Uzupełnienie punktów świetlnych na terenie 

sołectwa 

1.14. Uzupełnienie infrastruktury chodnikowej w 

sołectwie 

1.15. Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej w Rudzie 

Wieczyńskiej wraz z wyposażeniem na potrzeby miejsca 

spotkań młodzieży. 

1.16. Bieżące utrzymanie dróg śródpolnych 

1.17. Zabieganie o remont DW 442 wraz z budową 

bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych łączących wsi 

Obory i Ruda Wieczyńska z Gizałkami  

 

 

 

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
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1. Utrzymanie i rozwój bogatej 

oferty integracyjnej dla 

mieszkańców 

 

2. Poprawa estetyki wsi 

Świetlica wiejska, wiata rekreacyjna, teren 

wokół świetlicy wiejskiej, boisko, park, place 

zabaw, tereny wzdłuż Prosny, organizacje 

pozarządowe, dostępne fundusze 

Niski poziom zainteresowania 

mieszkańców, niedostateczne włączenie 

młodzieży w życie społeczne wsi 

Niewystarczające środki finansowe 

 

 

 

 

 

1.1 Imprezy integracyjne dla mieszkańców organizowane 

przez sołectwo i organizacje: Dzień dziecka, dzień kobiet, 

festyny rodzinne, biesiada wiejska, zabawy taneczne, 

1.2 Organizacja wycieczek krajoznawczych  

1.3 Udział z zawodach sportowo-pożarniczych 

1.4 Udział sołectwa w gminnym Turnieju Wsi 

1.5 Współudział rajdów pieszych i rowerowych, spływów 

kajakowych 

1.6 Święto pieczonego Ziemniaka 

1.7 Organizacja spotkań tematycznych w sali wiejskiej z 

pokazem slajdów ze starymi zdjęciami sołectwa 

1.8 Współorganizacja Gminnego Dnia Seniora w Rudzie 

Wieczyńskiej 

 

2.1. Organizacja corocznych akcji sprzątania wsi 

2.2. Zabieganie o wymianę mało estetycznych skrzynek 

pocztowych w pasie drogi gminnej 

 

 

 

 

 

 

 

D. BYT 
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1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności 

mieszkańców 

 

2. Promocja wsi 

 

Świetlica wiejska, współpraca z LGD Wspólnie 

dla przyszłości, Umiejętności młodzieży w 

zakresie mediów społecznościowych 

Dostępne fundusze i programy 

Prężnie działające organizacje 

Niewystarczające środki finansowe, 

Niedostateczna wiedza wśród 

mieszkańców,  

 

1.1 Szkolenia z zakresu zakładania i rozwijania 

przedsiębiorstw 

1.2 Organizacja tematycznych szkoleń dla mieszkańców 

1.3 Kursy kulinarne, kursy florystyczne  

1.4 Spotkania informacyjne dla mieszkańców (program 

Czyste Powietrze, dofinansowanie OZE, itp.) 

 

2.1. Promocja działań sołeckich na portalu 

społecznościowym 

2.2 Zaangażowanie młodzieży do prowadzenie strony 

sołeckiej na Facebooku 

2.3 Promocja zasobów sołectwa w materiałach Gminy 

Gizałki oraz LGD Wspólnie dla przyszłości 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES 2022-2023 

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) Punktacja Hierarchia 
Organizacyjn

ie 
Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólna praca 

społeczna przy 

organizacji imprez 

integracyjnych 

Organizacja uroczystości z okazji  

500-lecia Rudy Wieczyńskiej 
TAK NIE 

4+5+5+4+4=

22 
1 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Poprawa warunków 

technicznych  

„Modernizacja sali wiejskiej w Rudzie 

Wieczyńskiej wraz z wyposażeniem” 
TAK NIE 

5+4+4+3+5=

21 
II 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Niewykorzystany 

potencjał parku w 

Oborach 

„Rewitalizacja parku w Oborach” TAK NIE 
3+3+3+5+3=

17 
III 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Włączenie młodego 

pokolenia w życie 

społeczne wsi 

Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej w 

Rudzie Wieczyńskiej wraz z wyposażeniem 

na potrzeby miejsca spotkań młodzieży. 

TAK NIE 1+2+2+2=9 IV 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Zaangażowanie 

mieszkańców w prace 

społeczne 

Zagospodarowanie wolnych przestrzeni 

publicznych na terenie sołectwa poprzez 

nasadzenia zieleni oraz montaż małej 

architektury 

TAK NIE 
2+1+1+1+1=

6 
V 

Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł?  

(Maksymalnie 3 propozycje uszeregowane 

według ważności) 

1. Organizacja uroczystości z okazji 500-lecia Rudy Wieczyńskiej  

(w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, KSOW, UG i Funduszu Sołeckiego) 

2. „Modernizacja sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej wraz z wyposażeniem”  

3. „Rewitalizacja parku w Oborach” 

Na realizację w/w projektów planujemy pozyskać środki z UMWW w ramach programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2020+” , przy współfinansowaniu z budżetu Gminy oraz środków z Funduszu Sołeckiego. 
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Podpisy przedstawicieli grupy odnowy wsi 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

 

Teresa Łuczak    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Ewa Kuś    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Regina Cicha    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Lilla Ostrowska   ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Andrzej Jezierski     ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Zbigniew Jakubowski  ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Piotr Lis    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

 

 

 

 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

Agnieszka Rybacka, 

Krzysztof Pacholak. 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXII/229/2022 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 4 lutego 2022 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory w gminie Gizałki 
na lata 2022-2026 

Sołectwo Ruda Wieczyńska jest uczestnikiem programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, a zgodnie 
z zasadami uczestnictwa w tym programie do sołectwa biorącego w nim udział należy wypracowanie oraz 
konsekwentne wdrażanie sołeckiej strategii rozwoju. 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Ruda Wieczyńska i Obory została opracowana przez przedstawicieli Grupy 
odnowy wsi Sołectwa Ruda Wieczyńska przy współudziale moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi, 
a następnie przyjęta uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ruda Wieczyńska w dniu 20 stycznia 2022 r. 

Strategia określa kierunek działań podejmowanych przez społeczność lokalną i ma na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie jej naturalnych atutów. 
Ponadto przyjęta Sołecka Strategia Rozwoju daje możliwość skuteczniejszego aplikowania o dofinansowanie 
zadań realizowanych w sołectwie w konkursach ogłaszanych w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2020+”. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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