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      1. Wstęp 


 


Wychodząc naprzeciw potrzebom sołectwa Nowa Wieś zespół mieszkańców  


opracował Plan Odnowy miejscowości na lata 2010-1018. Ujęte w Planie 


zadania wynikają z potrzeb dalszego rozwoju miejscowości. Są w nim zadania 


długoterminowe jak również priorytetowe, które zapewnią bezpieczeństwo  


i wygodę oraz rozrywkę, ładny, estetyczny wygląd naszego sołectwa. 


 


2. Charakterystyka miejscowości. 


 


Nowa Wieś leży w dorzeczu rzeki Warty. Sołectwo należy do gminy 


Poczesna powiat częstochowski, województwo śląskie. Nowa Wieś położona 


jest po obydwu stronach szlaku drogowego – DK- (droga krajowa Nr 1). 


Sołectwo dzięki linii autobusowej MPK Nr 65 i 68 posiada bezpośrednie 


połączenie z miastem Częstochowa. Nowa Wieś posiada sieć wodociągową, 


gazowa, telekomunikacyjną oraz system oświetlenia ulic.  Od strony wschodniej 


sołectwo graniczy z rzeka Wartą i sołectwem Zawodzie. Od strony południowej 


graniczy z Poczesną, od strony zachodniej z Huta Starą i Wrzosową, od strony 


północnej   z sołectwem Korwinów. 


  


     3.  Zasoby miejscowości i środowisko przyrodnicze. 


 


Miejscowość Nowa Wieś położona jest w północnej części wyżyny 


Krakowsko - Częstochowskiej w obniżeniu górnej Warty. Od strony północno 


wschodniej znajdują się naturalne łąki gdzie można spotkać chronione gatunki 


roślin jak storczyk szerokolistny. Na tych łąkach i w zagajnikach można spotkać 


bażanty, dzikie kaczki, kuropatwy i również sarny, które występują  w dużej 


ilości oraz około stuletnie dęby. W centrum wsi na działce o powierzchni 0,2260 


ha stanowiąca mienie komunalne znajduje się budynek – świetlica wiejska. 


Działkę tę przekazał Pan Feliks Rosiński na rzecz mieszkańców Nowej Wsi jako  


darowiznę po Józefie Rosińskim, który zginął w Oświęcimiu. Działka ta miała 


służyć dla dobra wszystkich mieszkańców sołectwa. W roku 1960 powstało 


Koło Gospodyń Wiejskich i członkinie wraz z mieszkańcami postanowiły 


zbudować świetlicę w czynie społecznym. Świetlicą tą do dziś opiekują się 


członkinie KGW. Organizowane są spotkania mieszkańców, imprezy dla dzieci 


oraz różnego rodzaju  imprezy dla dzieci i dorosłych. 
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4. Historia miejscowości. 


 


Pierwsze zapiski odnośnie Nowej Wsi (dawna nazwa Hutka) znajdują się  


w materiałach historycznych związanych z erygowaniem parafii Poczesna  


w 1606 roku. 


Okolice Poczesnej były nie zasiedlone, lub bardzo rzadko. Były to obszary 


leśne.  Drewno wykorzystywano do wytwarzania żelaza. Być może bliska 


lokalizacja Kuźni Błeszyńskiej najstarszej w regionie to początek osadnictwa 


Nowa Wieś, część miejscowości nazywała się Hutką.  W tej to części po dzień 


dzisiejszy  znajdują się ślady wydobywania metodą odkrywkową rud żelaza  


o czym świadczą zagłębienia, które zarośnięte są trawą. W księgach 


parafialnych rejestrujących najważniejsze wydarzenia z życia człowieka: 


chrzest, ślub, śmierć Nowa Wieś pojawiła się w 1703 roku. 


Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego sołectwa było pod koniec XIX wieku 


uruchomienie kopalni rudy żelaza w Nowej Wsi. W chwili obecnej istnieją tylko 


hałdy pokopalniane, zalesione. Powstały bloki przykopalniane w ilości cztery.  


 


5. Ludność  


 


Sołectwo Nowa Wieś liczy 639 mieszkańców. Pod względem liczby 


mieszkańców na 15 sołectw i jedno osiedle, sołectwo Nowa Wieś zajmuje ósme 


miejsce w gminie. Szczegółowe rozbicie na przedziały wiekowe przedstawia 


poniższa tabela. 


 


Zakres wiekowy 


 


Mężczyźni Kobiety 


0-18 69 56 


19-65 198 213 


66-100 40 63 


 


Ogółem:     639  


 


307 


 


332 


 


 


Wśród mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w 2010 roku 6 rodzin korzysta 


ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przedziale wiekowym 


od 15 do 65 lat liczba osób objętych pomocą GOPS przedstawia się następująco: 


- kobiet 3 


- mężczyzn 3 
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6. Organizacje i instytucje. 
 


W Nowej Wsi istnieje i działa Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich. 


Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom sołectwa Ośrodek 


Zdrowia w Poczesnej oraz  Ośrodek  Zdrowia we Wrzosowej. w których 


znajdują się  poradnie specjalistyczne. Dzieci i młodzież uczęszczają do Szkoły 


Podstawowej im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego 


 


 w Poczesnej oraz Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika i Gimnazjum im.  


J. Kochanowskiego w Zespole Szkół we Wrzosowej.  


 


 


7. Gospodarka. 


 


 Mohammad Al.-Mashadami Dawid – PPHU „EMi”, 


 Dobosz Mariusz – FHU „DIAGO”, 


 Dukowski Grzegorz – Agencja Ubezpieczeniowa „NORDIS”, 


 Folkert Werner – PU „WAF”, 


 Usługi Transportowe – Skup Złomu – Gawron Bogusław, 


 Górecki Stanisław – PPHU „GÓR – GUM”, 


 Górecki Wojciech – PPHU PW „HET – MARK”, 


 Jędrzejewski Zbigniew- „CARGO”, 


 Kołodziejczyk Krzysztof – PU „ DROGREM”, 


 Kołodziejczyk Tomasz – UTH „BORGAS”, 


 Kotocka – Sikora Aleksandra – „DESIGN – PARK”, 


 Majer Bronisław – Usługi Kamieniarskie, 


 Michowicz Tadeusz – PHU „MAX”, 


 Michowicz Wiesława „MAX” sp. cywilna, 


 Najman Gwiazda Marzena  „M-ART.” 


 Okraska Anna PPHU „Avi”, 


 Paruzel Janina Zajazd Mistral, 


 Rosiński Rajmund „Interplast”, 


 Słaboński Paweł Lab. Bad. Bud. Dróg „Labor”, 


 Sośnica Radosław PPHU „RADMET”, 


 Strączyński DariuszFHU „IZMOT”, 


 Szyler Grzegorz „ANDAX”, 


 Ślęzak Małgorzata FH „STORCZYK”, 


 Wasilewska Bożena „HADES”, 


 Wesołek Kazimierz Instalatorstwo Elektryczne, 


 Wnuk Anna Przedsiębiorstwo Transportowo - Usługowe „AN-WA”, 
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 Wróbel Katarzyna PPHU KRAM-TEX”, 


 Żyłka Wiesław Przetw. Tworzyw Sztucznych, 


 Elfa s.c., 


 „Alfa” Sosnowski Stanisław, 


 „Pres-Glass”, 


 PPHU „STAMAR” M. Włodarczyk i wspólnicy, 


 „SKALPOL” sp. zo.o., 


 LEROY - MERLIN, 


 „AUCHAN”, 


 Langier Krzysztof „NAV.CON”, 


 Krzysztof Langier – Grzegorz Kowalik Spółka.  


 


 


8. Komunikacja Publiczna. 


 


Przez teren sołectwa Nowa Wieś przebiega droga powiatowa S 1062  


o długości 2,5 km. Droga ta ma nawierzchnię częściowo asfaltową  


( ul. Słoneczna) oraz klinkierową (ul. Częstochowska).  


Drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa Nowa Wieś: 


 Ul. Młyńska – nawierzchnia asfaltowa, stan średniej jakości, 


wymagająca w przyszłości remontu, po prawej stornie brak drożności 


rowów, 


 ul. Słoneczna - dł. 600 m, nawierzchnia asfaltowa, bardzo złej jakości 


wymagająca natychmiastowego remontu kapitalnego, na części brak 


systemu odwadniającego, 


 ul. Częstochowska – dł. ok. 1 km ciągnąca się od ul. Słonecznej  


w kierunku Drogi krajowej Nr 1. Nawierzchnia klinkierowa, która jest 


bardzo zniszczona, kostka się rozchodzi, gdzieniegdzie rozstępy, które 


co jakiś czas są łatane. Droga posiada chodnik, który jest w złym 


stanie, 


 ul. Działkowa – nawierzchnia asfaltowa, stan nawierzchni średni, po 


okresie zimowym trzeba naprawić przełomy, 


 ul. Wąska – nawierzchnia asfaltowa, stan średni, 


 ul. Sadowa – nawierzchnia asfaltowa, stan dobry, 


 ul. Podgórna – nawierzchnia szutrowa, stan dobry, 


 ul. Kopalniana – nawierzchnia asfaltowa, stan średni, występują 


przełomy, 


  Droga Krajowa DK-1- dwupasmowa, nawierzchnia asfaltowa, stan 


średni. 
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9. Rolnictwo.  


 


Na terenie sołectwa występują grunty słabej klasy, głównie IV, V, VI. 


 


 Działki rolnicze; 


       


Dane odnośnie działek rolnych przedstawia poniższa tabela: 


 


 


Ogólna powierzchnia działek 


rolniczych 


 


128 ha 


Powierzchnia fizyczna 41,8749 ha 


Lasy 0,1240 ha 


 


 


 Gospodarstwa rolne 


   


  Dane odnośnie gospodarstw rolnych przedstawia poniższa tabela: 


 


 


Powierzchnia fizyczna 87,9380 ha 


 


Powierzchnia przeliczeniowa 56,2627 ha 


 


Ogólna ilość gospodarstw rolnych 32 


 


Ilość gospodarstw rolnych wg 


wielkości 


1. Grunty do 1 ha 


2. Grunty od 1 ha – 2 ha 


3. Grunty od 2 ha – 3 ha 


4. Grunty powyżej 3 ha 


 


 


6 


16 


6 


4 
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10. Wizja rozwoju wsi. 


 


 


 Aktualna sytuacja Wizja docelowa 


 


Co nas wyróżnia - brak obiektu sportowo- 


rekreacyjnego, 


- dobre połączenie 


komunikacyjne, 


- sieć sklepów 


 i marketów typu 


Auchan, Leroy Merlin, 


Decathlon, 


- zabytkowa Kapliczka, 


- świetlica wiejska, 


 


 


- remont kapliczki, 


- remont świetlicy, 


- budowa placu zabaw  


i boiska dla dzieci  


i młodzieży 


Jakie są nasze cele - podnoszenie 


standardów życia 


mieszkańców, 


 - dbanie 


 o bezpieczeństwo 


mieszkańców, 


- dbanie o rozwój 


miejscowości, 


Kim są mieszkańcy - rdzenni mieszkańcy 


oraz ludzie osiedlający 


się z Częstochowy 


i okolic 


- praca w sferze 


produkcyjno – usługowej 


głównie poza wsią, 


- Emerytury, renty, 


- Prowadzenie 


działalności 


gospodarczej, 


Jak zorganizowana jest 


wieś  i mieszkańcy 


- Radny, 


- Rada Sołecka, 


- Sołtys, 


- KGW 


- zwracanie się   


z problemami do Wójta 


gminy Poczesna, 


- zebrania Rady 


Sołeckiej, 


- zebrania wiejskie, 


- Radny Rady Gminy, 


- zebrania członkiń 


KGW, 
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Jak wygląda nasza wieś - potrzeba 


zmodernizowania 


skrzyżowania ul. 


Słonecznej z ul, 


Częstochowską, 


- brak chodników przy 


ul. Słonecznej, Wąskiej, 


Sadowej, Działkowej, 


- brak kanalizacji, 


- brak zaplecza 


rekreacyjno sportowego, 


- brak ekranów 


dźwiękoszczelnych przy 


DK-1, 


- świetlica do remontu, 


- kapliczka do remontu, 


- bezpieczne 


skrzyżowanie, 


-bezpieczne poruszanie 


się pieszych, 


- remont świetlicy, 


zagospodarowanie jej 


oraz terenu wokół, 


- brak drogi zbiorczej 


przy DK-1, 


- brak bezpiecznego 


dojścia do marketów, 


- brak skomunikowania 


mieszkańców bloków  


z mieszkańcami wsi, 


szkołą, przedszkolem, 


Ośrodkiem Zdrowia  


i centrum gminy, 


- przeprowadzić remont 


świetlicy i kapliczki, 


Jaki jest stan otoczenia 


 i środowiska 


- zanieczyszczone 


środowisko z powodu 


braku kanalizacji, 


- pozostawianie śmieci 


przy trasie DK-1 i wokół 


ślimaka do „Auchan”, 


- selektywna zbiórka 


odpadów, 


- kanalizacja  


w sołectwie, 


- sprzątanie śmieci, 


- selektywna zbiórka 


odpadów, 


Jakie są połączenia 


komunikacyjne 


- wystarczające 


połączenia 


komunikacyjne 


- regularne połączenia  


z Częstochowa i gminą, 


Jakie są atrakcje dla 


dzieci i młodzieży 


- brak boiska, brak 


miejsca do zabaw dzieci 


i młodzieży 


- zaplecze rekreacyjno 


sportowe, 


- plac zabaw, 


 


 


11.  Analiza SWOT. 


  


Poniższa analiza ukazuje korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi oraz 


szanse i zagrożenia, które mogą wpłynąć na rozwój sołectwa. 
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Mocne strony 


 


Słabe strony 


- świetlica wiejska, 


- zabytkowa kapliczka, 


- dogodne połączenia komunikacyjne, 


- telefonia stacjonarna, 


- sieć gazowa, 


- sieć wodociągowa, 


- sieć energetyczna i energooszczędne 


oświetlenie ulic, 


- centrum handlowe, 


- dużo zakładów przemysłowych, 


dających zatrudnienie mieszkańcom 


- baza noclegowa, 


- atrakcyjne tereny pod budownictwo, 


  


    


 


 


 


- brak remontu świetlicy, 


- potrzeba remontu kapliczki, 


-brak placu zabaw i zaplecza 


sportowego 


- zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 


drogowego, 


 - brak chodników i ścieżek 


rowerowych, 


- brak kanalizacji, 


- wysoki poziom wód gruntowych, 


- szkody górnicze, 


- brak drogi zbiorczej przy trasie DK-1 


- nieodpowiednia komunikacja  


mieszkańców zamieszkujących po 


prawej stronie  (bloki i zakłady 


przemysłowe)  DK-1 z lewą stroną  


( wsią i centrum gminy, 


Szanse Zagrożenia 


 


- pozyskiwanie środków z zewnątrz, 


- utworzenie świetlicy środowiskowej, 


- budowa bezpiecznego skrzyżowania 


ul. Słonecznej z ul. Częstochowską 


 i ekranów dźwiękoszczelnych przy 


DK-1, 


- budowa chodników i ścieżek 


rowerowych, 


- budowa kanalizacji, 


- powstanie nowych podmiotów gosp. 


- stworzenie warunków do promocji 


sołectwa i gminy,  


 


- wzrost natężenia ruchu drogowego, 


- wzrost wypadków, 


- wzrost hałasu, 


- zagrożenia ekologiczne 


- zmniejszenie przyrostu naturalnego, 
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12.  Harmonogram planowanych przedsięwzięć na terenie sołectwa Nowa 


Wieś na lata 2010-2018. 


 


 
Działania Okres 


realizacji 


Oczekiwane 


rezultaty 
Źródła finansowania 


   Budżet 


Gminy 


PROW Inne 


środki 
Nakłady 


na 


zadanie 


Remont i przebudowa  


tzw. „serka” w zbiegu 


ul. Słonecznej z ul. 


Częstochowska 


2010-


2011 


- mniej hałasu, 


- poprawa 


bezpieczeństwa, 


Użytkowników 


dróg, 


 


 


 


X 


  


 


X 


 


 


180.000 


Remont Kapliczki 2010-


2011 


- utrzymanie  


w dobrym stanie 


zabytków, 


 


X 


 


X 


 


X 


 


45.000 


Remont świetlicy 


wiejskiej 


2010-


2011 


- poprawa życia 


mieszkańców i 


zagospodarowanie 


czasu wolnego 


dzieci i młodzieży, 


 


 


X 


 


 


X 


 


 


X 


 


 


2.152.000 


Budowa chodników 2010-


2018 


- poprawa 


bezpieczeństwa 


mieszkańców 


 


X 


  


X 


 


300.000 


Czyszczenie rowów 2010-


2011 


- zabezpieczenie 


mieszkańców 


przed zalaniem, 


 


X 


  


X 


 


50.000 


Uzupełnienie 


oświetlenia ulicznego 


2010-


2011 


- poprawa 


bezpieczeństwa 


mieszkańców, 


 


X 


   


30.000 


Budowa kanalizacji 


sanitarnej 


2010-


2015 


- poprawa stanu 


środowiska 
 


X 


 


  


X 


 


3.500.000 


Budowa ekranów 


dźwiękoszczelnych 


przy trasie DK-1 


okolice ul. Kopalnianej 


i Częstochowskiej.  


2010- 


2018 


- zmniejszenie 


hałasu komfort 


mieszkańców 


 


X 


  


X 


 


300.000 


Budowa drogi od ul. 


Częstochowskiej na 


ślimak do „Auchan” 


2010-


2011 


- bezpieczne 


dojście do 


hipermarketu 


„Auchan” 


 


X 


  


X 


 


250.000 


Budowa placu zabaw  2011 - bezpieczne     
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miejsce zabaw dla 


dzieci 
X X 50.000 


Budowa boiska 


sportowego 


2011-


2012 


- rozwijanie 


zainteresowań 


młodzieży sportem,  


 


X 


  


X 


 


150.000 


 


13. Opis planowanego zadania 


 


Głównym elementem projektu jest realizacja zadania – remont budynku 


świetlicy, remont kapliczki,  budowa placu zabaw i boiska sportowego. 


     Budynek świetlicy powstał na początku  lat 60 zbudowany w czynie 


społecznym przez mieszkańców sołectwa Nowa  Wieś.  W budynku należy 


wymienić dach, podłogi oraz dostosować go do wymaganych obecnie 


standardów. 


    Kapliczka wymaga remontu tzn. wymiana pokrycia dachowego, odwodnienia, 


elewacji zewnętrznej i tynków wewnętrznych. 


    Przed budynkiem świetlicy planuje się zbudować plac zabaw, który będzie 


miejscem wypoczynku dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów oraz wykonać 


ogrodzenie w celu zabezpieczenia tej inwestycji. Plac zabaw powstanie również 


na osiedlu w blokach przy ulicy Kopalnianej. 


    Z tyłu budynku świetlicy planuje się wykonać boisko sportowe: do gry  


w kosza lub siatkówki. 


 


14. Opisanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 


mieszkańców, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych, 


ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. 


  


Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 


mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest 


centrum miejscowości Nowa Wieś. Jest to plac, na którym znajduje się 


obiekt, który został zbudowany w czynie społecznym mieszkańców  


z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, które powstało w 1960r. 


Organizowane są tam spotkania mieszkańców oraz imprezy kulturalno – 


oświatowe połączone z tradycją min: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia 


Dziecka, zabawy Andrzejkowej, Sylwestra, Mikołajek dla dzieci.  


     W pobliżu placu znajduje się przystanek autobusowy co umożliwia 


wszystkim mieszkańcom, a szczególnie osobom starszym przybycie do 


świetlicy. 


Plac obok świetlicy wykorzystywany jest do zabaw i gier dla dzieci  


i młodzieży. Podkreślić należy, że jest to jedyny tego typu obiekt budowlany 


wraz z placem na terenie naszego sołectwa. Ten plac i obiekt jest dla nas 


bardzo ważny, gdyż nie posiadamy żadnego budynku użyteczności 


publicznej takiego jak: szkoła, przedszkole, remiza. 
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Przez nasze sołectwo przebiegają dwa główne szlaki drogowe – trasa DK-1  


z Gdańska do granicy państwa w Cieszynie i droga powiatowa. Przebieg tych  


dróg stanowi doskonałe połączenie z innymi miejscowościami, a także dobra 


infrastruktura dla komunikacji miejskiej. Położenie budynku świetlicy,  


a szczególnie  odległość od drogi powiatowej pozwala również na urządzenie 


przed budynkiem parkingu, jednocześnie zapewnia bezpieczny wyjazd na drogę. 


Na nieruchomości, gdzie usytuowany jest budynek świetlicy rosną drzewa 


liściaste – lipy. W sąsiedztwie działki znajduje się teren rekreacyjny w postaci 


pasa zieleni położonego blisko lasu i rzeki Warty. Świetlica stwarza doskonałe 


warunki do racjonalnego spędzenie wolnego czasu.  


Wydarzenia okolicznościowe dają  możliwość nawiązywania kontaktów, 


przyjaźni i integrują nie tylko miejscową społeczność, ale i spoza granic gminy. 


Położenie budynku umożliwia kontakty z mieszkańcami sąsiednich sołectw,  


a szczególnie tych, które nie posiadają żadnego budynku o takim przeznaczeniu. 


Lokalizacja obiektu umożliwia  dogodną komunikację autobusową z innymi  


sołectwami i stanowi zachętę, aby mieszkańcy gminy mogli korzystać z tego 


miejsca  i brać udział w imprezach promujących szeroko rozumianą kulturę  


i gminę Poczesna. 


Remont budynku pozwoli kontynuować tradycje, które zapoczątkowano już  


w latach 50-tych ubiegłego wieku, kiedy przy kopalni Rudy żelaza „Osiny” – 


Tadeusz II w Nowej Wsi powstała Liga Kobiet będąca  bazą obecnego Koła 


Gospodyń Wiejskich. 


Przy kopalni w świetlicy istniały zespoły taneczne, muzyczne , artystyczne, 


funkcjonowała biblioteka, a raz w tygodniu przyjeżdżała kino objazdowe. 


Obecnie rolą Koła Gospodyń Wiejskich jest kontynuowanie tradycji w zakresie 


promowania ww. działalności. 


 Oddanie budynku do użytku po generalnym remoncie pozwoli organizować 


różnego rodzaju  kursy, szkolenia, prelekcje dla młodzieży i dorosłych w celu 


podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 









