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KARTA DIAGNOZY ZAAWANSOWANIA ODNOWY WSI 

wraz ze sprawozdaniem z wizji w terenie 

 

Gmina: ZŁOTÓW Sołectwo: NOWA ŚWIĘTA Liczba mieszkańców: 417 (na 31-12-2015) 

Faza 

odnowy Zakres działań 
* 

Rozwój organizacyjny 
* 

Sterowanie rozwojem 
* 

 
brak działań 

 
istnieje tylko rada sołecka 

X 
brak planowania działań 

w wymiarze całej wsi 
 

działania fragment. lub dotyczące wąskiej grupy 
 

rozproszone działanie organizacji 
 

A
 

In
ic

ja
ln

a
 

działania spontaniczne  

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 
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) 

 

systematyczne planowanie 

działań, (np. roczne plany 

rzeczowo-finansowe, 

kalendarze imprez) 

X 

zawiązane stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju (odnowy) wsi 
 

wykorzystywanie 

gminnych instrumentów 

wsparcia 

X 

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) 
 

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: 19 grudnia 2015r. 

Uczestnicy: Jarosław Maciejewski, Mirosława Zakrzewska, Ewa Brożek, Marcin Żakowski , Ewa Mreła. 

Krótka charakterystyka wsi: Mieszkańcy Nowej Świętej chętnie biorą udział w organizowanych pracach społecznych na rzecz swojej miejscowości, 

ponad to często organizowane imprezy integracyjne powodują zaangażowanie różnych grup wiekowych mieszkańców wsi co sprzyja rozwijaniu 

więzi pokoleniowych. W Nowej Świętej funkcjonuje LZS „Huragan Nowa Święta”, to drużyna męska piłki nożnej biorąca udział w rozgrywkach 

na poziomie ligi powiatowej. Działają jeszcze organizacje nieposiadające osobowości prawnej: Koło Gospodyń wiejskich, Grupa Odnowy Wsi i 

Rada Sołecka. Działania tych grup skupiają się na doraźnej działalności związanej z wydarzeniami mającymi miejsce w ich miejscowości. 

Infrastruktura publiczna jest bardzo uboga, należy do niej zaliczyć wodociąg w całej miejscowości jednak brak dotychczas planów dla sieci 

kanalizacyjnej na wsi. Dotychczasowe plany nawiązywały do wybudowania przydomowych oczyszczalni. Brak chodnika w wiosce jest dodatkowym 

zagrożeniem bezpieczeństwa pieszych, biorąc pod uwagę poruszające się bardzo często samochody ciężarowe przejeżdżające do pobliskiego 

zakładu drzewnego „KLON”. Boisko sportowe i teren przy Sali wiejskiej służą, jako miejsca rekreacji jednak braki w ich wyposażeniu i 

zagospodarowaniu czynią je mało atrakcyjnymi. Zabudowa wsi stanowi typowy charakter wsi poniemieckiej na terenach polski międzywojennej, 

gdzie prowadzi jedna główna ulica i kilka bocznych.  

Powstanie wsi związane jest z osadnictwem niemieckim po wydarzeniach związanych z ciężkimi chorobami mieszkańców pobliskiej wsi Święta. 

Zabudowa częściowo widoczna jeszcze z okresu lat 20-tych i 30-tych dwudziestego wieku(budynki z czerwonej cegły), pozostała część wsi 

wybudowana w latach 50-tych i 60-tych, o czym świadczą budynki z białej cegły. Bliskie sąsiedztwo rozwijającego się Złotowa, jako miejsca pracy, 

spowodowało wzrost osiedlania się nowych mieszkańców, co widać dużym wzrostem sprzedaży działek budowlanych i budowaniem nowych 

domów. 

Wieś z powodzeniem korzysta ze środków Funduszu Sołeckiego, który w gminie Złotów funkcjonuje od 2010r., a regularne projekty jego 

zagospodarowania wpływają na powoli zmieniający się wizerunek zewnętrzny wsi. 

Z przeprowadzonej wizji w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną (płyta CD). 

Data:  19.12.2015r  Sporządził: Jarosław Maciejewski



   

 

ANALIZA ZOSOBÓW   

 

ANALIZA ZASOBÓW – część WWW 

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 nizinny, wieś otoczona 
lasami i polami uprawnymi 

 X  

stan środowiska Bez zagrożeń   X  

walory klimatu Klimat umiarkowany X   

walory szaty roślinnej 

Miejscowość otoczona 
lasami, bogate runo leśne 
(grzyby, jagody, jeżyny, 

maliny) 

 X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Brak    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) 
Zwierzyna leśna – daniele, 

lisy, sarny, dziki, 
siedlisko czapli 

  X 

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Jezioro  X  

wody podziemne Brak    

Gleby 
Średniej i słabej  klasy, 

zróżnicowane, kl. IV - VI 
X   

Kopaliny Brak    

walory geotechniczne Brak    

K
U

L
T

U
R

O
W

Y
 

walory architektury Sala wiejska  X  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Dzwonnica   X 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Brak    

zabytki i pamiątki historyczne Kapliczka przy cmentarzu  X  

osobliwości kulturowe Brak    

miejsca, osoby i przedmioty kultu 
Dwa krzyże majowe, 

kapliczka pw. św. Józefa 
Rzemieślnika 

 X  

święta, odpusty, pielgrzymki 
Odpust św. Jana Chrzciciela  

-  piesza pielgrzymka 
mieszkańców  

 X  

tradycje, obrzędy, gwara Brak    

legendy, podania i fakty historyczne nieznane    

przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy  historyczne Brak    

specyficzne nazwy Ameryka - osiedle X   



   

 

specyficzne potrawy Brak    

dawne zawody Brak    

zespoły artystyczne, twórcy Brak    

 

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 
Posiadamy działki pod 

zabudowę,  
 X  

działki pod domy letniskowe 
Posiadamy działki pod domki 

letniskowe  
 X  

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe Występują X   

pustostany poprzemysłowe Brak    

tradycyjne nieużytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 
Brak    

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 Teren przy sali wiejskiej  X  

sale spotkań, świetlice, kluby Sala wiejska  X  

miejsca  uprawiania sportu Boisko  X  

miejsca rekreacji Teren przy sali wiejskiej  X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne 

Szlak turystyczny biegnący w 
stronę białego mostu, istnieją 

ścieżki rowerowe 
nieoznakowane,  

 X  

Szkoły Brak    

Przedszkola Brak    

Biblioteki Brak    

placówki opieki społecznej Brak    

placówki służby zdrowia Brak    

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

wodociąg, kanalizacja 
Wieś jest z wodociągowana  

kanalizacji - brak   
X   

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

Drogi asfaltowe   wymagające 
remontu , oświetlenie uliczne,    

  

X   

chodniki, parkingi, przystanki 
Brak chodników i  

parkingów,  dwa przystanki 
autobusowe 

X   

sieć telefoniczna i dostępność Internetu 
Telefonia stacjonarna oraz 

dostęp do Internetu 
szerokopasmowe, Neostrada  

 X  



   

 

telefonia komórkowa 

 
Dostępność wszystkich sieci 

 X  

 
Szlak komunikacyjny 

 
Nasyp kolejowy 

  X 

 

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? ) 

Sklep spożywczy – 3 
Wypalarnia węgla- 2 

Zakład produkcji 
drzewnej KLON – 

ok. 60  
 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty 

Tartak „KLON” 
 

 X  

Gastronomia Brak    

miejsca noclegowe Brak    

gospodarstwa rolne 
Ok. 12 różnej 

wielkości  
 X  

uprawy hodowle 

Hodowla trzody, 
indywidualne 
hodowle w 

gospodarstwach 
Zboża, ziemniaki, 

kukurydza Hodowla  
bydła 

 X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Trociny 
poprodukcyjne 

X   

zasoby odnawialnych energii 
Indywidualne 
rozwiązania np. 
pompy ciepła 

x   

Ś
R

O
D

K
I 

F
IN

A
N

S
O

W
E

  

I 

P
O

Z
Y

S
K

I

W
A

N
IE

 

F
U

N
D

U
S

Z

Y
 

środki udostępniane przez gminę 

 
 

Fundusz sołecki 

 X  



   

 

środki wypracowywane 

 
Praca mieszkańców 
na rzecz sołectwa- 

wolontariat 

 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 

Anna Duńka, 
Krystyna Zouitine, 
Renata Matuszak 

oraz Ewa  Chodera 

 X  

krajanie znani w regionie w kraju i 
zagranicą 

 
Brak 

   

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

Studenci wydziału 
automatyki i 
robotyki oraz 

wydziałów 
informatycznych 

 X  

przedsiębiorcy, sponsorzy 

 
Zakład produkcji 
drzewnej KLON 

  X 

osoby z dostępem do Internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

Jest ich kilku  X  

pracownicy nauki Brak    

związki i stowarzyszenia Brak    

kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Lokalna prasa  X  

współpraca zagraniczna i krajowa Brak    

IN
F

O
R

M
A

C
JE

 

D
O

S
T

Ę
P

N
E

  

O
 W

S
I 

publikatory, lokalna prasa Brak    

książki, przewodniki Brak    

strony WWW 

www.facebook.com
/nowaswieta/ 

 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 

 



   

 

ANALIZA SWOT 

 

SILNE STRONY 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(słabości wewnętrzne) 

1. Plac spotkań i rekreacji ( boisko ) - S 

2. Świetlica wiejska – S 

3. Strona internetowa miejscowości - B  

4. Wodociąg – dobra woda pitna – S  

5. Teren pod budownictwo mieszkaniowe – S 

6. Istnienie dużego zakładu produkcyjnego – B 

7. Zdolność mieszkańców do integracji wokół          

określonego celu – J 

 8. Dobra lokalizacja wsi – T 

 9. Oznakowanie miejscowości tabliczkami     

kierunkowymi – B 

10.Wyposażenie sali wiejskiej z funduszu sołeckiego - S  

11. Promocja wsi poprzez organizację imprez 

okolicznościowych – J 

12. LZS – drużyna „Huragan Nowa Święta’ – J 

13. Kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty -T 

14.Organizowanie uroczystości okolicznościowych -

cykliczne  pielgrzymki i odpust - T 

15. Kapliczka pw. Św. Józefa Rzemieślnika – T 

16. Cmentarz przedwojenny wraz z kapliczką – T 

1. Zły stan dróg asfaltowych i gruntowych - S 

2. Brak chodników przy drodze powiatowej dotyczące 

bezpieczeństwa - S 

3. Brak kanalizacji - S 

4. Zaniedbany (stary) plac zabaw - S  

5. Niezagospodarowany teren wokół świetlicy wiejskiej - 

S 

6. Brak miejsca integracji społecznej w plenerze (wiata) - 

S 

7. Zły stan techniczny obiektu historycznego – 

dzwonnicy - T 

8. Przeciekający dach na świetlicy wiejskiej - S 

9. Starzejąca się struktura wiekowa mieszkańców - J 

10. Brak gazyfikacji - S 

11. Brak Stowarzyszenia działającego na rzecz integracji 

społecznej - J 

12. Brak produktu lokalnego – B 

13. Niewystarczające oświetlenie uliczne – J 

14.Nieświadomość ekologiczna mieszkańców - B 
 

 

SZANSE 
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenie płynące z otoczenia) 

1. Możliwość pozyskiwania funduszy z Programu 

Odnowa Wsi, UE i LGD - B  

2. Możliwość stworzenia ścieżek rowerowych m.in. po 

byłym szlaku kolejowym - S 

3. Przychylność władz Gminy - J 

4. Dobra współpraca z władzami lokalnymi i 

ościennymi miejscowościami - J 

5. Wzrost zainteresowania rekreacją i aktywnym 

wypoczynkiem - J 

6. Osiedlenie się nowych mieszkańców - J  

7. Modernizacja sali wiejskiej  przy środkach 

budżetowych gminy - S 

8. Pozyskiwanie animatorów do prowadzenia zajęć 

podnoszących kwalifikacje mieszkańców w świetlicy 

wiejskiej - J 

9. Budowa ścieżki rowerowej Rudna – Nowa Święta – 

Złotów - B 

10. Dostęp do sieci komórkowej i Internetu – 

1. Migracja młodych mieszkańców w celach 

zarobkowych - J 

2. Dzikie wysypiska śmieci - S 

3. Brak remontu drogi powiatowej - S 

4. Niestabilne prawo - J 

5. Bezrobocie – J 

6. Brak czasu na kultywowanie tradycji przodków - T 



   

 

światłowód - J 

11. Usytuowanie tablic informacyjnych  (siedlisko 

czapli) - B 

12. Udostępnienie terenu turystycznego nad jeziorem 

Śmiardowskim –S 

13. Możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii - B 

 

 

 

 

 



   

 

Standard życia 

(warunki materialne) 

 

ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI  

 
 

 5        3  3           6 

  8        2                                                                          3           3 

  -  +          =      + 
Obszar niekorzystny, otoczenie sprzyjające;   obszar obojętny, otoczenie sprzyjające 
Wzmocnić działania wewnętrzne dla obszaru wykorzystać otoczenie zewnętrzne dla wzmocnienia potencjału 
Wykorzystując otoczenie zewnętrzne  wewnętrznego i wykorzystać w rozwoju wsi 

 
   

 

 

          

            

                3          5                                                                                                   5            0                                                                                                           

                2         0                                                                                                     1             1        

+     +         +    -  
Obszar korzystny, otoczenie sprzyjające    Obszar korzystny, otoczenie niesprzyjające 

Należy wykorzystać w realizacji wizji rozwoju wsi;  Należy wykorzystać obszar celem łagodzenia 

Zagrożeń zewnętrznych 
 

 

 

 

silne strony  szanse 

 

słabe strony  zagrożenia 

Jakość życia (warunki 

niematerialne) 

 
Tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego 

 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

 



   

 

WIZJA WSI  

 

Hasłowa: 

„NOWA ŚWIĘTA WIEŚ ROZWOJOWA  BUDOWAĆ  ZACZYNA OD NOWA” 

 

Opisowa: 

Nowa Święta  spokojna niepowtarzalna  w swoim uroku wieś położona na skraju 

Gminy Złotów. Piękne drogi i oświetlone chodniki pozwolą dojechać i poruszać się 

bezpiecznie. Zabytkowa dzwonnica znów zabrzmi, a serce dzwonu, które nas ostrzegało przed 

zagrożeniem dzisiaj będzie biło w ważnych dla nas chwilach.  

Zmodernizowana świetlica wiejska i wybudowana wiata z grillem pozwolą zintegrować 

młodzież, dzieci i osoby starsze do wspólnego spędzania czasu, a tworząc szlak rowerowy 

biegnący przez „ Biały Most” i rzekę Kocunia wzbogaci naszą ofertę turystyczną. 

 Korzystający z bogactw oraz uroków naszego sołectwa będą mogli odpocząć na 

zagospodarowanym terenie rekreacyjno - sportowym. Szlak kolejowy biegnący przez wieś 

przyczyni się do rozwoju turystyki rowerowej. Prężnie rozwijający się tartak „KLON” 

utworzy kolejne miejsca pracy. 

Kreatywni mieszkańcy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu, będą współpracować ze sobą, 

pozyskując fundusze na rozwój wsi. 

 



   

 

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ODNOWY WSI 

 

Wizja wsi (hasłowa): „NOWA ŚWIĘTA WIEŚ ROZWOJOWA BUDOWAĆ ZACZYNA OD NOWA” 

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.Kultywowanie historii i tradycji 
wsi 

1.Stara dzwonnica  
2. Kaplica pw. Św. 

Józefa Rzemieślnika 
3. Cmentarz 

przedwojenny z 
kapliczką  

4.Dwa krzyże majowe 
 

 
1.Wyeksponowanie 

zabytków 
(dzwonnica i 

kapliczka przy 
cmentarzu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zły stan zabytków  
2. Brak czasu młodych ludzi na 

kontynuowanie tradycji 

1.Odnowienie kapliczek i krzyży przydrożnych 
2.  Oznakowanie zabytków małymi tabliczkami 
informacyjnymi 
3. Organizowanie cyklicznych uroczystości i 
imprez okolicznościowych 
 

B. STANDARD ŻYCIA 



   

 

1. Organizacja centrum kulturalnego, 

społecznego  i sportowego życia wsi 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwój infrastruktury  

- technicznej i komunikacyjnej  

- społecznej 

- ochrony środowiska  

 

 

 

 

 

1.Plac rekreacyjno – 

sportowy (boisko 

sportowe) 

2.Świetlica wiejska 

3. Zmotywowana 

grupa mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Teren Gminny pod 

budowę kanalizacji, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Cykliczna 

organizacja imprez 

okolicznościowych, 

2.Posiadanie terenu 

pod budowę 

centrum rekreacyjno 

– sportowego, 

 

 

 

 

1.Środki transportu  i 

sprzęt 

2.Umiejętność 

samoorganizowania 

się mieszkańców 

3.Wodociąg– dobra 
woda pitna 
4. Teren pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
 

 

1. Przeciekający dach na świetlicy 

wiejskiej 

2. Niezagospodarowany teren 

wokół świetlicy wiejskiej 

3. Zaniedbany plac zabaw 

 

 

 

 

1.Zły stan dróg asfaltowych i 
gruntowych 
2.Brak chodników  
3.Brak kanalizacji 
4.Dzikie wysypiska śmieci 
5.Brak gazyfikacji 
6.Brak  ścieżek rowerowych 
7.Niewystarczające oświetlenie uliczne 

 

1.Modernizacja świetlicy wiejskiej 

2. Budowa  wiaty z grillem oraz terenu 

rekreacyjno  - sportowego 

3.Utworzenie szlaków rowerowych 

 

 

 

 

 

1-Naprawa nawierzchni dróg  
2-Budowa chodnika 
3-Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
4-Budowa kanalizacji i gazyfikacji 
5-Likwidacja dzikich wysypisk 
6-Budowa ścieżek rowerowych 

 



   

 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1 . Wzrost aktywności mieszkańców 

 

Grupa Odnowy 

wsi,  

Drużyna LZS 

‘”Huragan Nowa 

Święta”,  Rada 

Sołecka, Środki  z 

budżetu gminy 

 

 

 

 

1.Zdolność 

mieszkańców do 

integracji wokół 

określonego celu 

2.Dobra współpraca 

z lokalnymi władzami 

i  ościennymi 

miejscowościami 

3.Osiedlenie nowych 

mieszkańców 

4.Dostęp do sieci 

komórkowej i 

Internetu 

 

 

1. Starzejąca się struktura 

wiekowa mieszkańców  

2. Brak Stowarzyszenia 

działającego na rzecz 

integracji społecznej 

3. Migracja młodych 

mieszkańców w celach 

zarobkowych 

4. Niestabilne prawo 

5. Bezrobocie 

 

 

 

 

 

 

  

1.Stworzenie warunków dla zwiększenia 

dzietności rodzin. 

2. Założenie Stowarzyszenia 

3.Pozyskiwanie animatorów do prowadzenia zajęć 

podnoszących kwalifikacje mieszkańców w 

świetlicy wiejskiej 

4.Organizacja cyklicznych imprez m.in. Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Mikołajki,  

D. BYT 



   

 

1. Promocja wsi  i rozwój małej 

przedsiębiorczości oraz innowacyjności 

1.Strona internetowa 

2. Istnienie dużego 

zakładu pracy 

3. Oznakowanie 

miejscowości 

tabliczkami 

informacyjnymi 

4. Siedlisko czapli 

(jako miejsce) 

1.Osoby z 

umiejętnością  

pisania projektów 

aplikacyjnych ze 

środków UE 

2. Możliwość 

stworzenia ścieżek 

rowerowych 

1. Brak produktu lokalnego 

2. Brak świadomości ekologicznej 

1. Założenie witaczy  i tablic informacyjnych 

2.Tworzenie nowych miejsc pracy 

3. Budowa farm paneli fotowoltaicznych 



   

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI na OKRES dwóch lat  

Kluczowy problem 
Odpowiedź Propozycja projektu 

Czy nas stać na realizację? 

(tak/nie) 
Punktacja Hierarchia 

Organizacyjnie Finansowo 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólne zabawy 

integracyjne 

Zorganizowanie imprez cyklicznych- 

Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Kobiet 

TAK TAK 4+3+3+3=13 3 

Na czy nam 

najbardziej zależy? 

Na 

zagospodarowaniu 

terenu sportowo – 

rekreacyjnego przy 

świetlicy wiejskiej 

1.Budowa wiaty z grillem, siłowni 

napowietrznej, boisko do gry w boule, 

2.Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, 

TAK NIE 5+5+5+4=19 1 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

Brak dostępu do 

jeziora 

1.Budowa  terenu rekreacyjnego nad 

jeziorem  Śmiardowskim 
NIE NIE 1+1+1+1=4 5 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Czynna świetlica i 

zagospodarowany 

teren rekreacyjno -

sportowy 

1.Zintegrowanie naszej społeczności na 

łonie natury  pod białymi brzozami,                

2. Warsztaty kulinarne i edukacyjne 

TAK TAK 5+4+4+3=16 2 

Co nam przyjdzie 

najłatwiej? 

Powołanie 

Stowarzyszenia 

Zorganizowanie spotkania 

założycielskiego  Stowarzyszenia  
TAK TAK 2+2+2+2=8 4 

Na realizację jakiego projektu 

planujemy pozyskać środki zewnętrzne? 

Z jakich źródeł?  

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań – budowa wiaty grillowej. 

Środki z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, Fundusz Sołecki, LGD Krajna Złotowska 



   

 

Podpisy przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi: 

uczestniczących w przygotowaniu dokumentu: 

 

 

1. Zakrzewska Mirosława  

2. Mreła Ewa  

3. Łański Michał 

4. Brożek Ewa 

 

 

Podpis moderatora 

1. Jarosław Maciejewski 


