
UCHWAŁA NR XXXII/230/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś 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 Nowa Wieś w gminie Gizałki na lata 2022-2026, która 
została przyjęta Uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś z dnia 19 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 
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Załącznik do uchwały nr XXXII/230/2022  

Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. 

 

 

SOŁECKA STRATEGIA 

ROZWOJU WSI  

NOWA WIEŚ 

    w gminie Gizałki 

na lata 2022-2026 

 
Dokument sporządzony przez przedstawicieli  

grupy odnowy wsi (imię i nazwisko): 

Ryszard Glapa, Aleksandra Szczepaniak, Teresa Grajek, Skrzypczak Marek, 
Szczepaniak Mariusz, Radosław Glapa 

   z udziałem moderatorów: 

Agnieszka Rybacka, Krzysztof Pacholak 

 

 

     Grudzień 2021 
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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 
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WSTĘP: 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś jest dokumentem strategicznym, 

określającym kierunki rozwoju miejscowości na lata 2022-2026. To plan zamierzeń 

mieszkańców Nowej Wsi 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 Nowa Wieś 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 

Nowej Wsi biorący udział  w warsztatach, podczas których dokonano wyżej 

wymienionej analizy. 

 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Nowa Wieś na lata 2022-2026 podlega przyjęciu 

przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowa Wieś oraz  Radę Gminy Gizałki.
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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: Gizałki  Sołectwo: Nowa Wieś     Liczba mieszkańców: 204  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 

 
planowanie w krótkim 

horyzoncie czasowym 
X 

przekonywanie mieszkańców do idei odnowy wsi i 

integrowanie wokół pierwszych przedsięwzięć 
 

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) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

 

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) 

 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych 

 

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: Nowa Wieś, 04.12.2021 r. 

Uczestnicy: lider GOW, koordynator gminy programu WOW, moderatorzy programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

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

Nowa Wieś - sołectwo położone w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w południowej części gminy Gizałki. Położona jest  

1 km na zachód od siedziby gminy Gizałek, 20 km na północ od siedziby powiatu Pleszewa. Przez miejscowość przebiega  droga wojewódzka  

nr 443 relacji Jarocin-Tuliszków. Od głównego szlaku odchodzi kilka dróg gminnych. Wieś ma zwartą zabudowę, zlokalizowaną głównie wzdłuż 

drogi wojewódzkiej. Większość mieszkańców zamieszkuje bloki mieszkalne na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. W odległości 1 km 

przebiega inna droga wojewódzka nr 442 relacji Września-Kalisz. Miejscowość Nowa Wieś liczy 240 mieszkańców, jednak Sołectwo Nowa Wieś 

liczy jedynie 204 mieszkańców (posesje nr 1-8 przynależą do innego sołectwa). Wieś o charakterze rolniczym. Wieś leży nad rzeką Prosną, tutaj 

również kończy się 25 km szlak kajakowy z Bogusławia – gmina Gołuchów. Spływy kajakowe Prosną rozpowszechniają turystykę wodną na 

terenie miejscowości oraz całej gminy. Turystykę wodną można uprawiać również szlakiem wodnym: rzeką Prosną z Nowej Wsi do ujścia Prosny 

(ok. 20 km), a dalej 4 km w górę Warty – do Czeszewa (12 km). We wsi znajduje się również trasa pieszo-rowerowa Nordic Walking łącząca 

miejscowość Nowa Wieś z miejscowością Ruda Wieczyńska. Trasa ścieżki przebiega wśród malowniczych terenów oraz największej rzeki powiatu 

pleszewskiego, która zachwyca swoim charakterem i nurtem. 

W sołectwie mieszkańcy mają do dyspozycji m.in. sklep spożywczy i dwa przystanki autobusowe. Na terenie funkcjonującej w Nowej Wsi 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna się oraz Publiczne Przedszkole „Smerfy”. Na terenie RSP 

znajduje się również figura Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Mieszkańcy skarżą się na brak miejsca spotkań dla mieszkańców, KGW i 

innych organizacji, a nawet rady sołeckiej, dlatego aktywność społeczna mieszkańców jest ograniczona. Mieszkańcy wsi podejmują zatrudnienie 

głównie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Restauracji „Peryferia”, firmie produkującej probiotyki dla zwierząt JHJ oraz firmie zajmującej się 

odbiorem odpadów. We wsi zarejestrowane jest również stowarzyszanie Sportowy klub jeździecki  
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Lehman Horses. W Nowej Wsi znajduje się duży teren do zagospodarowania należący do gminy, stanowiący boisko piłkarskie, na którym 

odbywają się masowe imprezy organizowane przez gminę, takie jak Dożynki Gminne czy Festyn Nocy Świętojańskiej, a także różnego rodzaju 

imprezy sportowe. Wieś jest zwodociągowana i skanalizowana, brak gazyfikacji. W miejscowości działają: niesformalizowana Grupa Odnowy 

Wsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś dysponuje środkami z funduszu sołeckiego w wysokości ok. 21 tys. zł/rok. 

 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną. 

 

Data: 04.12.2021 r.         Sporządził: Agnieszka Rybacka, Krzysztof Pacholak 

               

                           Teren boiska sportowego                                                                 Figura Pana Jezusa na terenie RSP 
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                                    Bloki mieszkalne na terenie RSP                                 Rzeka Prosna. 
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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, rzeka 

Prosna 
X   

stan środowiska dobry   X  

walory klimatu umiarkowany X   

walory szaty roślinnej pola uprawne, łąki.  X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
Rzeka Prosna i teren 

położony wzdłuż rzeki. 
  X 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Zwierzyna polna, bobry,  

ptactwo wodne  
 X  

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

wody podziemne     

gleby gleby klasy III-V X   

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury 

Kilka bloków mieszkalnych 
RSP w Nowej Wsi. 

Pojedyncze zabudowania 
jednorodzinne.   

 

X 
 

X 
 

 
 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Obszerny teren rekreacyjny 
w pobliżu Prosny wraz z 

mało estetycznym boiskiem 
piłkarskim, utwardzonym 
placem pod budowę wiaty 
rekreacyjnej. Największy 

teren w gminie  pod 
imprezy plenerowe 

  X 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Bloki mieszkaniowe RSP z 

placem zabaw, siłownią 
zewnętrzną.  

 X  

zabytki i pamiątki historyczne     

osobliwości kulturowe 

Imprezy gminnej 
organizowane na terenie 

boiska w Nowej Wsi 
„Turniej wsi” oraz na 

terenie przyległym do rzeki 
Prosny „Noc 

Świętojańska”. 
Spływy kajakowe. 

  

X 
 
 
 
 

 
 

X 
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miejsca, osoby i przedmioty kultu 
Figura Pana Jezusa  i 

Najświętszej Panny Maryi 
na terenie RSP. 

 X  

święta, odpusty, pielgrzymki     

tradycje, obrzędy, gwara 
Obrzęd Nocy 
Świętojańskiej 

  X 

legendy, podania i fakty historyczne -    

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy  historyczne 
- 
 

   

specyficzne nazwy 
- 
 
 

   

specyficzne potrawy -    

dawne zawody -    

zespoły artystyczne, twórcy 

Kapela Ludowa „Znad 
Prosny” (pierwotnie 
„Nowowsioki znad 

Prosny”) – wywodząca się 
Nowej Wsi, obecnie 

działająca przy GCK w 
Gizałkach 

  X 

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 

Prywatne działki pod 
zabudowę mieszkaniową 

 X  

działki pod domy letniskowe 
- 
 

   

działki pod zakłady usługowe i przemysł 
Pojedyncze działki pod 

zabudowę usługową  
 X  

pustostany mieszkaniowe -    

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
-    

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 

Obszerny teren rekreacyjny 
w pobliżu Prosny wraz z 

mało estetycznym boiskiem 
piłkarskim, utwardzonym 
placem pod budowę wiaty 
rekreacyjnej. Największy 

teren w gminie  pod 
imprezy plenerowe 

  X 
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sale spotkań, świetlice, kluby 

Wynajmowana na potrzeby 
zebrań wiejskich salka w 

RSP lub w prywatnej 
restauracji „Peryferia”. 

 X  

miejsca  uprawiania sportu 

Trawiaste boisko sportowe 
piłkarskie. 

Trawiaste boisko do piłki 
siatkowej. 

Rzeka Prosna. 
Siłownia zewn. Na terenie 

RSP. 

 

X 
 

X 
 
 

X 
 

 
 

X 

miejsca rekreacji 

Place zabaw i siłownia 
zewnętrzna na terenie RSP. 

Prywatna szkółka 
jeździecka. 

 X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

Szlak Nordic walking 
wzdłuż Prosny. 

Szlak kajakowy z 
Bogusławia – gmina 

Gołuchów do Nowej Wsi. 
Szlak kajakowy z Nowej 
Wsi do ujścia Prosny (ok. 

20 km), a dalej 4 km w górę 
Warty – do Czeszewa (12 

km). 

 

X 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 

 

szkoły -    

przedszkola 

Przedszkole Publiczne 
„Smerfy” w Nowej Wsi 

(jedyne w Gminie) 
zlokalizowane na terenie 

RSP. Od września 
planowane do przeniesienia 

do innej wsi. 

 X  

biblioteki -    

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 
przebiegająca przez wieś – 
droga wojewódzka nr 443 

Jarocin-Tuliszków 
oświetlona (poza obszarem 

mostu w Nowej Wsi). 
Drogi gminne częściowo 
asfaltowe, w większości 

oświetlone  

 X 
 
 
 
 
 

X 
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chodniki, parkingi,  

Jednostronny chodnik 
wzdłuż DW 443 

dochodzący do przystanku 
autobusowego. 

 X 
 

 

 

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 

 Światłowód dostępny w 
90%. Pozostały Interenet z 

sieci komórkowych oraz 
radiowy 

 X  

telefonia komórkowa 
W 90% w dobrej jakości 

sygnału. 
 X  

Internet szerokopasmowy     

transport publiczny: 
a) kolej (przystanki) 

b) autobus (przystanki) 

a)-     

b) transport autobusowy. 
Dwa przystanki 
autobusowe.  

 X  

inne 

    

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? ) 

Rolnicza 
Spółdzielnia 
Produkcyjna. 

JHJ producent 
probiotyków dla 

zwierząt. 
Firma odbierająca 

odpady. 
Restauracja 
Peryferia 

  X 

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Rolnicza 
Spółdzielnia 
Produkcyjna. 

JHJ producent 
probiotyków dla 

zwierząt. 

 X  

gastronomia 
Restauracja 
Peryferia 

  X 

miejsca noclegowe 
Restauracja 
Peryferia 

  X 

gospodarstwa rolne RSP Nowa Wieś  X  
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uprawy hodowle Zboża, bydło,   X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

obornik    

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. 

 X 
 
 
 
 
 

 

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 -    

krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

-    

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

-    

przedsiębiorcy, sponsorzy 

Lokalni 
przedsiębiorcy 

(RSP, JHJ, 
Restauracja 
Peryferia) 

 X  

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Większość 
mieszkańców 

posiada dostęp do 
Internetu i 

podstawowe 
umiejętności 

informatyczne. 

X   

pracownicy nauki -    

związki i stowarzyszenia 

KGW, 
Stowarzyszenie – 
Sportowy klub 

jeździecki Lehman 
Horses 

 X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 
-    

 

współpraca zagraniczna i krajowa 

Współpraca 
zagraniczna z 

gminami 
partnerskimi 

Gminy Gizałki 

X   
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S
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publikatory, lokalna prasa 
Lokalna gazeta: o 
„Życie Pleszewa”, 

X   

książki, przewodniki 

Foldery wydane 
przez gminę i 

LGD Wspólnie 
dla przyszłości 

X   

strony www 

Strona na portalu 
społecznościowym 
facebook – 
Sołectwo Nowa 
Wieś 
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. Obszerny teren rekreacyjny – największy 
plac imprez plenerowych w gminie (S) 

2. Okolica zachęcająca do aktywnego 
spędzania czasu wolnego – trasa Nordic 
Walking wzdłuż Prosny (J) 

3. Tereny nad rzeką Prosną umożliwiające 
organizację spływów kajakowych (J) 

4. Samoorganizacja mieszkańców – 
organizacja serduszka na nakrętki dla 
potrzebujących (J) 

5. Szkółka jeździecka, świadcząca usługi w 
zakresie rehabilitacji, hipoterapii (J) 

6. Dobre relacje sąsiedzkie (T) 
7. Poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców (J) 
8. Część aktywnych mieszkańców (J) 
9. Silna wola wśród mieszkańców do 

spotykania się (J) 
10. Kultywowanie tradycji lokalnych – Noc 

Świętojańska – impreza o charakterze 
lokalnym organizowana w Nowej Wsi 
(T) 

11. Współorganizacja zawodów 
międzysołeckich – Turniej sołectw (J) 

12. Prężnie funkcjonująca Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna (B) 

13. Kilka prężnych zakładów: JHJ, RSP, 
Wiatrowiec (B) 

14. Dobra współpraca z przedsiębiorcami 
(B) 

15. Oferta w zakresie gastronomii we wsi: 
Restauracja Peryferia, Bistro przy 
szkółce jeździeckiej Lehmann Horses (J) 

16. Wieś objęta kanalizacją sanitarną (S) 
17. Wieś zwodociągowana (S) 
18. Sieć telefoniczna i Internetowa (S) 
19. Kapela Znad Prosny, wywodząca się z 

Nowej Wsi (T) 

1. Wieś nie posiada swojego miejsca 
spotkań (świetlicy, wiaty) (S) 

2. Niezadawalający stan techniczny 
dróg (S) 

3. Infrastruktura rekreacyjna 
zlokalizowana na gruntach RSP (plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna) (S) 

4. Jedyne przedszkole w gminie, 
zlokalizowane na terenie RSP – 
planowane do przeniesienia do innej 
wsi (J) 

5. Ograniczona oferta zajęć, szkoleń dla 
mieszkańców, ze względu na brak 
warunków lokalowych (J) 

6. Niezadowalająca ilość chodników 
wzdłuż głównych ciągów drogowych 
(S) 

7. Pogarszający się poziom jakości 
wody i terenu wzdłuż Prosny (J) 

8. Częściowo brakujące punkty 
oświetlenia wsi (np. na moście) (S) 

9. Wieś niezgazyfikowana (S) 
10. Słabe wyposażenie placu zabaw (S) 
11. Niedostateczne oznakowanie szlaku 

Nordic walking wzdłuż Prosny (J) 
12. Niewykorzystany potencjał Prosny 

(J) 
13. Zarejestrowane KGW w ARiMR, z 

ograniczeniem działalności ze 
względu na brak siedziby (J) 

14. Rozczłonkowanie wsi Nowa Wieś na 
dwa różne sołectwa (posesje 1-8 
nienależące do sołectwa 
Czołnochów). (T) 
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SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Nowi aktywni mieszkańcy wsi (J) 
2. Udział w projektach (B) 
3. Możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych (B) 
4. Dobra współpraca z Urzędem Gminy 

(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. Bliska odległość wsi (1km) od siedziby 

Gminy –Gizałek (J) 
9.  Położenie Nowej Wsi na szlaku 

kajakowym z Bogusławia – gmina 
Gołuchów do Nowej Wsi oraz  – do 
Czeszewa (J) 

10. Rozwój działalności gospodarczej 
wśród mieszkańców (B) 

11. Możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na zagadnienia związane 
z turystyką (J) 

12. Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla 
mieszkańców wsi oraz całej gminy, w 
związku z niewykorzystanym 
potencjałem terenu boiska sportowego 
(J) 

1. Położenie wsi wzdłuż rzeki Prosny, 
potencjalne zagrożenie powodziowe (J)  

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

3. Starzenie się społeczeństwa (J) 
4. Zmiana współczesnego stylu życia 

mieszkańców, a w szczególności 
młodzieży – tendencja przechodzenia 
ze świata rzeczywistego do świata 
wirtualnego (J) 

5. Natężenie ruchu samochodowego na 
drodze wojewódzkiej (J) 

6. Farmy wiatrowe, wpływające na jakość 
życia mieszkańców i ograniczenia w 
potencjalnym rozwoju miejscowości (J) 

7. Ucieczka młodzieży do większych 
ośrodków miejskich (T) 

8. Ograniczone możliwości finansowe 
niewielkich gmin przy dużych 
potrzebach infrastrukturalnych (B) 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi  
   4         0      9 8 

7 0      6  5 

         

                 (-/=)                                                           ( +/+ ) 

 

 

 

   

 

 

          

            

            3 0 

  3 4         1 1 

  0        2 

 

 ( +/- ) 

( + / + )           

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

 

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

1,16, 17,18  1,2,3,6,8,9,10 

Jakość życia  

(warunki niematerialne) 

2,3,4,5,7,8,9,11,15,4,5,7,11,12,13, 

1,4, 5,7,8,9,11,12, 1,3,4,5, 6, 

Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

6,10,19, 2,3,5,10,  2, 8 

 

Byt  

(warunki ekonomiczne) 

12, 13, 14, 1, 2,3,6, 3,4,5 
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WIZJA WSI (hasłowa i opisowa):  

 

Wizja opisowa: 

Nowa Wieś to wieś wyjątkowa i spokojna, położona w otoczeniu pięknej przyrody. Jest 

wsią bezpieczną dla mieszkańców i odwiedzających, przyjazną środowisku, estetyczną i przede 

wszystkim gościnną. Mieszkańcy szanują i dbają o przyrodę, są chętni do przeprowadzania akcji 

charytatywnych, do spotykania się, integrowania, by kultywować tradycje i obyczaje. Wieś 

posiada ogromny potencjał turystyczny – liczne  atrakcje turystyczne dla animatorów 

i miłośników spływów kajakowych. Jest miejscem z ciekawą formą spędzania wolnego czasu 

z możliwością bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Jest atrakcyjnym miejscem do życia, 

rozwoju i odpoczynku. 

 

Wizja hasłowa: 

 

„W Nowej Wsi przystań kajakowa do bezpośredniego kontaktu z przyrodą otworzy Ci drzwi” 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWYODNOWY WSI 

Wizja wsi (hasłowa): „W Nowej Wsi przystań kajakowa do bezpośredniego kontaktu z przyrodą otworzy Ci drzwi.” 

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 

Kultywowanie tradycji i 

wzmocnienie poczucia 

wspólnoty 

Tradycje wiejskiej, boisko 

sportowe, tereny nad Prosną, 

KGW 

Ograniczona oferta zajęć,  
szkoleń dla mieszkańców, ze 
względu na brak warunków 
lokalowych, niedostateczne 
oznakowanie szlaku Nordic 
walking wzdłuż Prosny, 
niewykorzystany potencjał 
Prosny  
niewystarczające środki 

finansowe 

1. Współpraca z władzami lokalnymi Gminy 
Gizałki przy organizacji cyklicznego wydarzenia 
kulturalnego „Noc Świętojańska” 

2. Organizacja spotkań/pogadanek przy kawie 
przez sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich  czy 
inne organizacje pozarządowe. 

3. Zagospodarowanie ścieżki Nordic Walking i 
wyposażenie jej w tablice edukacyjno-
informacyjne ze zdjęciami i informacjami o 
walorach historycznych i osobliwościach wsi.  

4. Organizacja warsztatów rękodzielniczych, 
kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich. 

5. Montaż witaczy na początku i końcu wsi  
 

B. STANDARD ŻYCIA 
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1. Poprawa i uzupełnienie 

infrastruktury 

technicznej wsi 

Teren boiska, istniejące drogi,  

Niewystarczające środki 

finansowe, 

Niezadowalający stan 

infrastruktury drogowej oraz 

niewykorzystany potencjał 

kompleksu boiska  

1. Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i 
sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w 
Nowej Wsi. 

2. Modernizacja płyty boiska sportowego w 
Nowej Wsi. 

3. Wyposażenie boiska sportowego w ławki dla 
kibiców i wiat dla zawodników rezerwowych. 

4. Wykonanie kortu tenisowego przy boisku 
sportowym. 

5. Zagospodarowanie placu sportowo-
rekreacyjnego poprzez nasadzenie zieleni i 
montaż małej architektury. 

6. Budowa ścieżki rowerowej nad rzeką Prosna do 
Rudy Wieczyńskiej. 

7. Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego 
przy Przystani nad rzeką Prosna (plaża + 
boisko do gry w piłkę siatkową). 

8. Budowa placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną przy boisku sportowym nad rzeką 
Prosna. 

9. Budowa chodników. 
10. Uzupełnienie punktów oświetleniowym na 

terenie wsi 
11. Montaż koszy na śmieci w miejscach 

publicznych. 
 

 
C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
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Wzrost integracji 

mieszkańców 

Boisko, teren nad Prosną, Prosna, 

KGW, Kapela znad Prosny, 

współpraca z gminą, szlaki kajakowe, 

współpraca z firmami, 

Niski poziom zainteresowania 

mieszkańców, 

Uboga oferta zajęć dla 

mieszkańców,  

Niewystarczające środki finansowe 

1. Organizacja spływu kajakowego dla 
mieszkańców Nowej Wsi. 

2. Organizacja Nordic Walking dla 
mieszkańców Nowej Wsi. 

3. Powstanie szkółki piłkarskiej dla dzieci i 
młodzieży. 

4. Organizacja rozgrywek na korcie tenisowym 
dla młodych i starszych. 

5. Organizacja cyklicznej „Seniorady”. 
6. Organizacja nowowiejskiej biesiady przy 

ognisku. 
7. Organizacja cyklicznych Dożynek wiejskich. 
8. Organizacja wydarzeń integrujących 

mieszkańców: Dzień Babci i Dziadka, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Sołtysa,  
Międzynarodowy Dzień Muzyki, 11 listopada 
oraz nawiązujące do tradycji i obyczajów 
Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. 

9. Podjęcie działań związanych ze 
sformalizowaniem działań grupy odnowy wsi  

10. Wprowadzenie nowej oferty zajęć sportowo – 
kondycyjnych prowadzonych na terenie 
boiska sportowego, m.in. zumba, fitness, 
gimnastyka korekcyjna. 

 

D. BYT 
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1. Promocja wsi 

 

 

 

 

2. Poszerzenie wiedzy i 

umiejętności 

mieszkańców 

Osoby z umiejętnościami 

informatycznymi, 

Inicjatywy realizowane na terenie 

wsi 

Niedostateczna promocja działań 

we wsi 

 

 

Niewystarczające środki 

finansowe, 

Niedostateczna wiedza wśród 

mieszkańców, 

 

 

1.1 Prowadzenie profilu społecznościowego FB i 
bieżące informowanie o działaniach na terenie 
wsi 

1.2 Umieszczanie reklam lokalnych 
przedsiębiorców na stronie internetowej 
sołectwa. 

 
2.1. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych 

chcących otworzyć działalność gospodarczą, 
rolników przy wsparciu środków unijnych. 

2.2. Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców 
dotyczących pozyskania środków unijnych na 
rozwój działalności gospodarczych. 

2.3. Szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej wśród 
mieszkańców.  

2.4. Szkolenia dla mieszkańców podnoszące 
kwalifikacje zawodowe. 
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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 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólne spędzanie 

czasu wolnego 

podczas imprezy 

integracyjnej 

Organizacja wydarzenia pt.: 

„Nowowiejska Noc Świętojańska” 

przy Przystani nad rzeką Prosną 

Tak Nie 2+2+2=6 IV 

Na czym nam 

najbardziej zależy? 

Stworzeniu miejsca 

spotkań z uwagi na 

brak sali wiejskiej 

Budowa wiaty z zapleczem 

kuchennym i sanitarnym na placu 

sportowo-rekreacyjnym  

w Nowej Wsi. 

Tak Nie 5+5+5=15 I 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Stan techniczny i 

estetyka terenu 

gminnego przy 

Prośnie 

Modernizacja płyty boiska 

sportowego wraz z wyposażeniem. 

 

Tak Nie 4+4+4=12 II 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Rozwój bazy 

sportowo - 

rekreacyjnej 

Wykonanie kortu tenisowego przy 

boisku sportowym. 

 

Tak Nie 3+3+3=9 III 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 
Promocja wsi 

Wydanie ulotek, folderów 

promujących sołectwo. 
Tak Tak 1+1+1=3 V 
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Na realizację jakiego projektu planujemy 

pozyskać środki zewnętrzne? Z jakich 

źródeł?  

(Maksymalnie 3 propozycje uszeregowane 

według ważności) 

1. Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym  na placu sportowo-rekreacyjnym 

w Nowej Wsi 

2. Modernizacja płyty boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Nowej Wsi. 

3. Wykonanie kortu tenisowego przy boisku sportowym. 
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: 

 

Ryszard Glapa    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Aleksandra Szczepaniak  ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Teresa Grajek    ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Skrzypczak Marek   ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Szczepaniak Mariusz   ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

Radosław Glapa  ………………………………. 

Imię i nazwisko    Podpis 

 

 

 

 

 

Podpisy moderatorów odnowy wsi: 

 

Agnieszka Rybacka, 

Krzysztof Pacholak. 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXII/230/2022 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś w gminie Gizałki  

na lata 2022-2026 

Sołectwo Nowa Wieś 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 Nowa Wieś została opracowana przez przedstawicieli Grupy odnowy wsi 
Sołectwa Nowa Wieś przy współudziale moderatorów Wielkopolskiej Odnowy Wsi, a następnie przyjęta 
uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś w dniu 19 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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