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Rady Gminy Że|azkÓw
zdniaS:27
maja2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia ooPlanuOdnowy MiejscowościGoliszew o'.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanorządzie
gminnym (tekstjednolityDz.U.z200l r. Nr l42,poz. 1591 zezmiartami)wzwirykuz $ 10
ust. 2 pv'tf lit.b Rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdrua 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczęgÓłowych waruŃÓw i trybu prryznawania pomocy finansowej w ramach
działania,,odnowairozwÓj wsi'' objętegoProgramem Rozwoju obszarÓw Wiejskich
nalata2007-20|3, (Dz.U. Nr 38, poz.220 z pÓźniejszymi zmianami )

Rada Gminy ZeLazkÓw uchwala, co następuje:

$1
Zatwietdzasię ,,Plan odnowy MiejscowościGoliszew '', W brzmięniu
stanowiącym załączrtikdo niniej szej uchwaĘ.

$2
Wykonanie uchwĄ powietza się WÓjtowi Gminy.
v
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WsTĘP
Podstawąrozwojumiejscowości
Go|iszewjest dokument,,Plan odnowy Miejscowości
Gollszew'',ktÓry określamisję,ce|ei kierunkidziałaniawraz z zadaniamiinwestycyjnymi
na tata
2010 2017.
jest jednym z najwazniejszychelementÓwodnowywsi, jej
P|an odnowy Miejscowości
rozwojuoraz poprawywarunkÓWpracyi Życiamieszka cÓw. Sporządzeniei uchwalenietakiego
dokumentu
stanowiniezbędnywarunekprzyap|ikowaniu
o środki
finansoweW ramach,,Programu
RozwojuobszarÓw Wiejskich2007-2013,,
działanie
,,odnowai rozwÓjWsi''.
Lata 2007-2013to okres nowejperspektywyfinansowejw Unii Europejskiej.Zgodniez
załoŻeniami
reformypo|ityklwobecobszarÓwwiejsklchod roku 2007,wsparcierozwojuobszarÓw
wiejskichjest finansowanew ramach EuropejskiegoFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszarÓw Wiejskich (EFRROW), utworzonegona mocy Rozporządzenia Rady Wspolnoty
Europejskiej129012005
w sprawiefinansowania
wspÓlnejpolitykirolnej.
1 sierpnia2006rokuRada Ministrowprzyjęła
projektPROW 2007-2013.11 sierpniaPRoW
2007-2013zostałpzekazany do KomisjiEuropejskiej,
celem rozpoczęciaprocesuuzgodnie, W
szczegolności
zapisÓw dotyczącychdziała PROW 2007.2013.W dniu 24 |ipca 2oo7 roku na
posiedzeniuKomitetuRozwojuobszarÓw WiejskichUnii EuropejskiejPRQW 2oo7-2o13został
zaakceptowany.Łączna kwota środkowna PRow 2007-2013to około 17,2 mtd euro, z czego
ponad 13,2m|deuro będziepochodziÓz budzetuUE (EFRROW), a około4 mIdstanowićbędą
publiczne.lnstrumenty
krajoweśrodki
PROW 2007.2013podzielonona osie, ktorychrea|izaĄama
przyczynićsię do osiągnięcianastępujących
celÓw:
poprawakonkurencyjnoŚci
przez wspieranierestruktu
rolnictwai leśnictwa
ryzaĄi,rozwoju i
innowacji;
poprawa środowiskanatura|negoi terenow wiejskich przez wspieranie gospodarowania
gruntami;
. poprawa jakościŻycia na obszarach wiejskich oraz popierania rÓznicowaniadziałalności
gospodarczej.
Jednym z działa W ramach ,,ProgramuRozwojuobszarÓw Wiejskich 2oo7-2o13''
jest
działanie,,odnowairozwÓjWsi''.Działanie
będziewpływać
na poprawęjakościŻyciana obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potzeb społecznychi kulturalnychmieszka cow wsi oraz
promowanieobszarowwiejskich.Pzyczyni się do rozwojutozsamościspołeczności
wiejskiej,a
takŻedo zachowaniadziedzictwaku|turowego
i specyfikiobszarowwiejskich oraz wpłyniena
wzrostich atrakcyjności
turystycznej
i inwestycyjnej.
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inwestycji
w zakresie:
z tytułupodejmowania
Wsparciejest udzie|anepodmiotom
1)

obiektÓwpetniącychfunkcjepubliczne,społecznoremontu,pzebudowyi wyposaŻenia

2)

i sportowo,w tym obiektowzabytkowych;
rekreacyjne
kulturalne,
promocjiobszarÓwwiejskich,w
obiektowsłuŻących
remontu,pzebudowyi wyposaŻenia

3)

kulturowego,
tradycji,
sztukilubkultury;
dziedzictwa
i zachowaniu
tympropagowaniu
pzestzeni publicznej
ksztaftowania
;

4)

związaneiz rozwojemfunkcji
budowylub remontu,przebudowypublicznejinfrastruktury
sportowychi społeczno.ku|turalnych;
turystycznych,

5)

dla tradycjibudownictwaW
zakupu obiektÓw zabytkowychlub charakterystycznych
na cele publiczne;
danymregionieorazich adaptację

6)

odnawlania,eksponowaniaIub konserwacjilokalnych pomnikÓw historii,obiektÓw
architektury
sakralneji miejscpamięci.

od
aktua|izaĄiw za|eŻności
Niniejszyplanjest planemotwartymstwarzającymmozliwość
potzeb społecznychi uwarunkowari
finansowych.Oznacza to, Że mogą byÓ dopisywanenowe
od uruchomieniai
ich realizaĄiw za|eŻności
zadania,a takŻeto, ie moŻezmienićsię kolejnośÓ
dostępudo funduszyUE.

D|AGNoZASTANU ISTNIEJĄGEGo
P oŁoŻE NlE G EoG RAF |czN E
powiat
W wojewodztwie
wielkopolskim,
częściGminy Że|azkoW.,
Wieśta znajdujesię w połnocnej
Wielkie,Gazew, ZłotnikiMałe,JankÓw ,Strugioraz Że|azkow.
kaliski.Graniczyz wsiamiZłotniki
przebiegadroga
Go|iszew|eŻy18 km. od Kaliszaoraz 7 km. od Stawiszyna.Pzez miejscowość
Stawiszyni z droga
powiatowanr 4586, ktora łączysię z drogą kĘową nr 25w miejscowości
Florentyna.od tej drogi biegnie jeszcze droga powiatowanr
wojewodzką470 w miejscowości
4594z Goliszewdo Morawinaitam rÓwnieżłączysię z drogawojewÓdzkąnr47o.ostatniądroga
powiatowajest droga nr 4592 relacjiGoliszew . Tykadłow.Mieszka cy na co dzien trudniąsię
na terenieGminy
Goliszewjest jednąz 25 wsi sołeckichpotożonych
rolnictwemorazusługami.
Że|azkow.
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DEMOGRAFIA
zamieszkujeobecnie9213mieszka cÓw - stan na|12010.
GminęŻe|azkow
Sam GoIiszewzamieszkujeobecnie 483 mieszka cÓw z Czego 234 Kobiet i 249 MęŻczyzn.W
natomiast58
wiekuod 0.19|atzamieszkuje
obecnie110osÓb zczego 52 osobystanowiąkobiety,
zamieszkuje298 osÓb z czego 137stanowiąkobiety,a
męŻczyźni.
W wiekuod 20.60miejscowośÓ
161 męŻczyŹni.
Mieszkacow powyzej60 roku Życiajest75,45 osob to kobiety,natomiast30
stanowiąmęŻczyźni.

PonieważGmina Zelazkowjest gmina wiejską, ogranlczato dostęp do miejsc pracy. Brak
zatrudnienia,jest głownąprzyczyną trudnościfinansowychrodzin zamieszkującychGminę
Że|azkow.
Pocieszalącymjestfakt,Że bezrobociew gminieco rokusystematyczniespada.Takie
wpływna to ma bezpośrednia
zjawiskomożemyzaobsennrować
w Goliszewie Bezpośredni
bliskość
komunikacyjne
z Ka|iszem.Możnazaobsenrować
miastaStawiszyna,i dobrepołączenie
W sąsiedniej
wsi w Złotnikach
migrację
zarobkową
Wielkichznajdujesię
WtychdwÓch kierunkach.
a
P.H.U ADMAT producentlodowi mrozonek,ktÓre zatrudniaosobyz oko|icznychmiejscowości
Włodzimierz
Chabierski,ktora rowniezjest jednym z większych
takżefirma ogo|nobudowlana
pracodawcÓw.Ro|nicyz te1miejscowości
trudniąsię głowniehodowląkrÓw mlecznychma na to
wpływznajdującasię w tej miejscowości
firma CEKO, producentserÓw , z ktorą rolnicy mają
podpisaneumowyna dostawęmleka.Firmata zatrudnia
mieszkacow Goliszewajak i okolicznych
miejscowości.
EWEX, jak rÓwnieżznajdujesię
W tej wsi działarÓwnieŻmałafirmatransportowa
Y

punktskupu zboŻa, spzedaŻymieszanekpaszowychdla bydłai tzody chlewnejoraz nawozÓw
sfucznych wykozystywanychdo produkcji ro|nej. W Go|iszewie dzia|alą tzy warsztaty
samochodoweNa tereniemiejscowości
znajdujesię 2 sklepyspoiywcze.
Mieszkaricytejwsi jak rÓwniezi Gminy Że|azkow
chcą zakładacwłasnedziała|ności
corazczęściej
gospodarczeudajenam się takŻepomagaćosobomdługotrwale
bezrobotnym.
Gminnyośrodek
pomocySpołecznejw Że|azkowierazem z powiatowymUzędem Pracy w Kaliszu, organizuje
- uŻyteczne,
prace społecznie
ktÓre są wykonywanena rzecz społeczności
lokaInejprzez osoby
zaĘestrowanew PUP, bez prawado zasiłku,korzystająceza świadcze pomocy społecznej.
Pracespołecznie
są na tereniegminym.in.w UrzędzieGminy,Gminnym
uzytecznewykonywane
ośrodkupomocySpołecznej,
W Bibliotece,W ZakładzieKomunalnymoraz szkołachdziałających
na terenieGminy.osoby zainteresowane
otzymujątakŻeniezbędneinformacjei pomoc przy
zakładaniu
własnychmałychfirm.
Goliszew 2010

Plan o dnouly Miej scow ościG oliszew
ROLNICTWO
Gmina Że|azkowjest gmina typowo rolnicząz wyrainie ksztattującasię funkcją pzetwÓrstwa
ro|no- spozywczego.Uzytkirolnecharakteryzulą
się dobrąjakościąi wysoką ku|turąupraw.Te
same cechy posiadaGoliszew.Dominującymi
uprawamisą kukurydzana kiszonkęoraz uprawa
jako pasza dla bydłamlecznego. Bezpośrednie
burakowcukrowychoraz zboŻwykozystywanych
jak i
firmycEKo i podpisanez nią umowypowodująciągłyrozwojtej gałęziro|nictwa
bliskość
hodow|ikrow mlecznych.Goliszewjako jedna z niewie|umiejscowości
w naszej gminiemoże
jużpo kilkadziesiąt
pochwalić
się produkcjąwsze|kich
roślin
na nasiona.Ro|nicyztej miejscowości
latmajapodpisaneumowykontraktacyjne
z firmaminasiennyml.

jest organemprowadzącym
UrządGminyw Że|azkowie
d|a7 szkoł,w tym trzechZespołÓwSzkołi
5 SzkołPodstawowychorazjednegoPrzedszko|a.
Na terenieGminy,dwa ZespołySzkÓł- to połączenie
szkÓłpodstawowychi gimnazjÓw,natomiast
- jest ZespÓłszkolnoprzedszkolny.
w Że|azkowie
ZespołySzkoł działĄą W Dębe, Russowie i Że|azkowie,natomiast Szkoły Podstawowe W
Biernatach,
Skarszewie,Kokaninieoraz Goliszewie'Do tej ostatniejplacowkiuczęszcza!ądzieci
z
opisywanejmiejscowości
oraz oko|iculząc się w klasach1.6,następniedojeŻdŻĄą
do gimnazjum
w Russowie.
Na terenieGminyw Że|azkowie
działaGminnaBibliotekPubliczna,ktÓraposiadafiliew Kokaninle,
Russowie ! Skarszewie.P|acÓwki te odwiedza rocznie około 9000 tyśosÓb, W 2007 roku
zarejestrowało
się 1690nowychczytelnikÓw.
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ZDROWIE
opieka zdrowotnarea|izowanajest przez Zakładopieki Zdrowotnejw Że|azkowle, obsługuje
rownież
wieśGoliszew.
Na tereniegminy nie ma problemÓwz dostępemdo podstawowychusługzdrowotnych.
ograniczoneŚrodki na pomocspołecznąpowodują,Że gmina nie jest w stanie w pełnipomoc
wszystkim potrzebującym. Bolączką są

także bariery architektoniczne dla

osÓb

ktÓreuniemożliwiają
im dostępdo obiektÓwpublicznych.
niepełnosprawnych,

KołoGospody Wiejskich,Rada Sołecka,oSP. Mieszka cy tej wsi naleŻąrÓwnieŻdo zespołu
Y

ludowokabaretowego,,
Niechcice".

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
Ulubionadyscyplinasportumieszka cow gminyŻe|azkÓwjest piłkanożna.lstnieją4 |Jczniowskie
Kluby Sportowe,ktore powstałyprzy SzkołachPodstawowychw Dębe, Goliszewie,Kokaniniei
Że|azkowie.Drużynypiłkarskiez Ludowych zespołÓw sportowychuczestnicząw rozgryWkach
piłkarskich
ktoredziałająw
klasy ,,B''.Gmina możepochwa|ić
się tzema K|ubamiSportowymi,
Russow,SkarszewiŻe|azkow.W Russowiedziałak|ubo nazwieSpartaRussÓw
miejscowościach
jest to klasa B, grupa2. Natomiastw Skarszewiedziałaklub VictoriaSkarszewjest to klasa B,
grupa 1, oraz Łucznik Że|azkowklasa B grupa 1.Dzieciuczące się w Szkole Podstawowejw
gra natomiast
grająw miejscowym
w klubiew Russowie
UKS.ie.Młodzieigimnazjalna
Go|iszewie
lub Ze|azkowie. Na tereniegminy mieścisię łącznie5 parkÓw wpisanychdo Pa stwowego
Rejestru Zabytkow (Dębe, RussÓw, ZborÓw) oraz Ewidencji WojewÓdzkiego Konsenruatora
Zabytkow(Biernatki,BorkÓwStary,KoloniaKokanin,ZłotniklMałei Wielkie,Że|azkÓw),a także
parki o charakterzeparkowwiejskichwe wsiach Jankow i Skarszew.Większe kompleksy|eśne
przydatnedla turystykii rekreacjisą połozonew miejscowościach
Zotniki Wie|kie,Florentynai
starająsię byćaktywnifizycznie.Po
Skarszew.Mieszka cy Go|iszewai okollcznychmiejscowoścl
porozumieniuz dyrektoremSzkołyPodstawowejw kazdy czwartekojcowiez dziećmiprzychodzą
pograćw siatkÓWkę,piłkęnożną.Natomiastpaniew środymajązĄęcia z aerobikuz elementami
jogi.
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ZABYTKI

po"noo'ą.") r JJJ ,..;''i;"i",l'ąl"r; G;il;;.,
Najstars
o te;*i";..o*ości,
za v,tzmianka

il i'

parafia|ny,
ktÓryw 2 połowle
w. istniałtu kościoł
XV| w. afiliowanodo parafiiw Złotnikach
Wielkich
z powoduodstępstwa
od katolicyzmu
owczesnychwłaścicieli
W 1602r.
wsi izaniedbaniaświątyni.
parafięp.w. WszystkichŚwiętych, a
arcybiskupgnieŹnieski, StanisławKarnkowskireerygował
Jan Mikołajewski,
Ówczesny właŚcicielwsi odbudowałpodupadłykościÓł.
Po niedługimczasie
Go|iszewponowniewrÓciłdo parafiizłotnickiej.
Tzecia erekcjaparafiizanotowanazostaław 1689
r. W 1750r. Andzej Radolitiski,w ktÓregoręce przeszedłmajątekgo|iszewski,ufundował
nowy
kościoł
W koncuXV|l!w. posiadaczemGo|iszewabyłKajetanRadoli ski. Wieś|iczyła
drewniany.
wÓwczasWrazz fo|warkiem
27 dymowi 174 mieszka cÓw. W X|X w. dobrago|iszewskieskładaty
się z fo|warkÓw:
Goliszew,Jankow,Strugi oraz Złotnik!Małei Wielkie. Po śmierciKajetana
wraz z Goliszewemodziedziczyłsyn Piotr. W 1822 r. zapisałon
obszernyk|ucz Że|azkowski
testamentem24 tysiące złp. na budowę nowej tutejszejświątyni
, gdyŻ osiemnastowieczny
popadałw corazwiększąruinę.Nowy kościoł
kościÓłek
zaprojektował
znany architektFranciszek
Reinstein. Gmach WznoszonoW latach 1839-1840, przy czym dzieto wsparła znacznym
funduszemTekla z Lanckoronskich
Radoli ska, wdowa po Piotze. W połowieXIX w. dobra
goliszewskiedziedziczyłsyn Plotra, Stanisław.Wymienia się tu wÓwczas 18 dymÓw i 138
mieszkacÓw, a folwarkgoliszewskiobejmuje657 morg i |iczy 10 budynkÓWmurowanychi 7
drewnianych.
W początkachfi w. Goliszewprzeszedłna własnośĆ
Stefana Rado skiego,a po
nim na jego syna, Jozefa, w ktÓregorękachpozostawał
do 1939r.
SpoŚrÓd najcenniejszych
zabytkÓwznajdujących
się w tej miejscowości
wymienićna|eŻy..
Kościołparafia|nyp. W. NiepokalanegoPoczęcia NMP, zbudowanyW latach 1839-1840,
jednonawowy,
klasycystyczny,
murowany,otynkowany,
z transeptemi niższym,prostokątnym
prezbiterium,
zamkniętymapsydą mieszczącąoftarzgłowny.Elewacjezewnętrzneboniowane,
opilastrowane,
Fasadawejściowa
zwie czonebelkowaniem'
rozczłonkowana
czteremapi|astrami,
między nimi portal i połko|iŚcie
zamkniętenisze, zwie czona trojkątnymfrontonemi attyką
schodkową.Analogicznie zwie czone są ramiona transeptu.z Wyposazenia wnętrza na
szczego|nąuwagęzasługująottarzgłownyz obrazemMatki BoskiejNiepokalanej(z połowyXlX
W.)idwa ottarzebocznezobrazamipzedstawiającymi
w 1896r. przez
św.Helenę(nama|owany
Jozeta Ba|ukiewicza) i św. Franciszka Ksawerego (powstały około 1840 r.) oraz
poznok|asycystyczna
ambona(z około1840r.),chzcielnica,ławkii konfesjonały.
Dzwonnica(brania)zbudowanaW 2 połowieX|X W. wedługprojektuFranciszkaReinsteina,
murowana,otynkowana,
usytuowana
na osi kościoła,
z tuema arkadamina
dwukondygnacyjna
dolei u gory.
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CmentarzparafialnyzałoŻony
okołopołowyX|X w., wśrodstaregodrzewostanu.
Znajdujesię tam
kaplicacmentarnaRadolinskich(z konca XIX w.), neogotycka,ceglana,zbudowanana planie
portal,
kwadratu,
zwienczonatrojkątnym
szczytem,zaopatrzonaW ścianiefrontowejw ostrołukowy
nad ktorymumieszczonyjest fryz i nisza z datą1888.SpośrodlicznychgrobÓwwymienicna|eŻy
proboszcza
nagrobekks. WalentegoPerczynskiego(1784-1854),długoletniego
i zasłuŻonego
parafiiw Złotnikach
WieIkichiGoliszewie,kolumnękamiennąę datą 1848)zwienczoną
kutym,
ŻelaznymkzyŻemoraz silniezniszczonegrobyroduRadoli skich.
Młyn.spichlerz
SięW zespolefo|warcznym,
cegIany,
znajdujący
zbudowanyW 1920r., murowany,
nieotynkowany,czterokondygnacyjny.
Jego elewacje ozdobione są pi|astrami,rytmicznie
rozdzie|onymi
fryzemi gzymsem.Sciany szczytowezwie czone attyką.
W 2001 roku na podstawieUchwałyNr 271200312001
z 28 lutego powstałGminny oŚrodek
Kultury,Sportui Rekreacjiw Że|azkowie
z siedzibąw Biernatach.PlacÓwkajest organizatorem
- sportowych, organizowanych
przez Urząd Gminyw Że|azkowie
wszystkichimprez kultura|no
m.in. Dozynek,jubileuszy,imprezoko|icznościowych,
Wigi|i,Dnia Seniora.Podczas kazdej
uroczystości
zorganizowanejprzez GoKsiR występujebardzo dobrze znany i ceniony przez
wszystkichmieszkaricÓwGminy zespołi kabaret,,Niechcice''.
Nalezą do niegotakżeosoby z
przy
gminy'Właśnie
w zyciuku|turalnym
Go|iszewaczynnieuczestnicząc
w Goliszewiew świetlicy
KołoGospodyti
osP odbywająsię.prÓbyzespołuw okresie|etnimprzydodatnichtemperaturach.
Wiejskich z tej miejscowości
uczestniczyi pomaga W Dozynkach i innych imprezach
Goliszew 2010
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:{:. czl.cŚclowychjak rowniezRada Sołeckai osP.

IN FRASTRU KTU RA TECH NICZNA

KOMUNIKACJA

Pzez miejscowośćbiegnie droga powiatowa nr 4586 łącząca drogę krajową nr 25 z drogą
wojewodzką 470.Jest to jeden z najbardzlejuczęszczanych sz|akow komunikacyjnychpowiatu i
gminy. od tej drogi w kierunkuMorawianarÓwnieżdo drogi wojewÓdzkiej nr 470 biegnie droga
powiatowanr 4594. Z koIei w drugim kierunkudo Tykadłowabiegnie droga powiatowa 4592.
Ko|ejnadrogą powiatowąjest droga 4588 z Goliszewa w kierunkuMycie|ina,ktÓry znajdujesię juz
w sąsiedniejgminie. Przy bardzo dobze rozbudowanejsieci drog powiatowychprzez Goliszew
biegnąty|ko3 drogigminnepienruszadrogagminnanr 4710P o długości
Małe
1,565relacjiZłotniki
- Goliszew. Droga ta na odcinku 500 metrÓw jest pokryta mieszanka bitumiczną,reszta to droga
gruntowa. Druga to droga gminna nr 4703 P łączącadrogę powiatowąnr 4594 z drogąpowiatową
4588 o długości
1,258km. Na odcinku381 metrowjest Wzmocnionazwirem iŻuŻ|emna pozostałej
długoŚcijest to droga gruntowa.ostatnią droga gminnąjest droga o numeze 4732P o długości
3,225 km re|acjiGo|iszew -Że|azkÓw. Na odcinku836 metrow odŻe|azkowaw kierunkuGoliszew
jest pokryta mieszanka bitumiczna , następnie na odcinku 1,617 km, jest pokryta podwojnym
opryskiem,resztadrogito droga naturalnazgrunturodzimego

Gmina Że|azkowjestw 1OOYozwodociągowani
a dotyczyto takżemiejscowoŚci Goliszew.
Długoścsieci kana|izacyjnejw Gminie wynosi 57,49 km, wybudowanych przyłączy627 sztuk o
długości
ok. 12 km. Sieć kana|izacyjnaobejmujewsie Kokanin, Kolonia Kokanin, NiedŹwiady,
Kolonia Skarszewek, Dębe, Wojciechowka, BorkÓw Stary, Borkow Nowy (Koronka), Gazew,
Skarszew oraz Go|iszew. W Goliszewie znajdujęsię oczyszcza|niaściekÓw,ktora przyjmujeścieki
z Garzew. GoIiszewa i Że|azkowa.

ELEKTROENERGETYKA
Goliszew 2010
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{a.de gospodarstwow Go|iszewie ma dostęp do elektryczności.
Potrzeby energetyczne
'neszkancowgminysąW pełnizaspokojone.

TELEKOMUN!KACJA
posiadadostępi mozliwość
podłączenia
Podobniejak całagminatak i opisywanamiejscowość
te|efonuoraz |nternetu
łączemstałymz gniazdkatelefonicznego,
bądŹ,
drogaradiową.

Na tereniesołectwaistniejąindywidua|ne
kotłownie
centralnegoogzewania,brak jest systemu
Do ogzewania wykorzystujesię głowniemiałwęglowyi drewno,węgiel,koks i
ciepłowniczego.
czasamiolejopałowy.

W Go|iszewie nie odnotowujesię większych Źrodełemisji zanieczyszlzen do atmosfery. GłÓwny
wpływna stan powietza mają kotłowniewęglowe ogrzewające domy mieszkaIne,wyposażone w
pzestarzałe kotły i opalane paliwem o niskiej jakości, nie wyposażone W uządzenia
olzYszczĄące. Teren wsi ubogi jest W surowce mineralne. Stan gleb na|eŻyuznać za dobry, nie
odnotowujesię zanieczyszcze meta|amicięzkimi, natomiast drobne zanieczyszczenia powstałe
wskutek działalności
ludzkiej,nie mają charakteruwie|koobszarowego.Nie występują zagroŻenia
zanieczyszczef,lwod podziemnych.Nie odnotowujesię zagroŻeflzwiązanychz hałasem.

opracowującana|izęd|awsi GoIiszewskoncentrowano
się na oceniewewnętznychzasobÓw wsi
pzyjmującz definicjizewnętrzneograniczeniazwiązanez
oraz Gminy,jej atutowi prob|emow,
połoieniem
geograficznym,
poziomemrozwoju
obowiązującym
w Polsce systemem|egislacyjnym,
gospodarczego,
czy teŻstanemfinansowpublicznych.

MOCNE STRON
{.'('lrc'Żju

vv. zv
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o
o
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REU i sektoraMSP
inwestycyjnym
Ar*cyiność pod v,rzględem
Dobrajakośćziem

o

Roarcj branĄ mleczarskieji hodow|anej
geograficzne miejscowości
Położenie

a

Zwodociągowanie miejscowoŚci

O

Stelefonizowanie miejscowości

a

Dziedzictwonarodowe

o

Dobrzerozwiniętasiec drÓg powiatowych

o

v
Rozwojturystykii rekreacji
Pozyskiwanie inwestorÓw
Stanoświet|enia
położenie
geograficznemiejscowości
Słabewykorzystanie
Wykorzystywanie aIternatywnychŹrodełenergii odnawiaInej

O

WzrostpowiezchniterenÓwlnwestycyjnych
ModernizaĄa drÓg gminnych

v'
O

ModernizaĄa oŚwiet|enia
ulicznego

a

BudowaszlakÓw turystycznychi rowerowych

o

Wzrostl|ości
domÓwmieszkalnych

o

RozwÓj infrastruktury
rekreacyj
no sportowej

.

i gmin
Rosnąca konkurencjasąsiednichmlejscowości
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Zanieczyszczenie środowiska
do miasta
Migracja|udności
Wysokiekosztyrozwojudziałalności
turystycznej
pracownikÓw
Migracjawykwalifikowanych
kształcącej
się na kierunkachro|niczych,
SpadającyodsetekmłodzieŻy

pl-łt.lozlntłŃ
zapisy zawa e w P|anieodnowy Miejscowości
Go|iszewspełniająwarunekzgodnościz zapisami
zawartymi w dokumentachdotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy oraz
--

gminy. Zadania okreś|one
w P|anie odnowy Miejscowości
są
wielo|etnimplanem inwestycyjnym
wewnętŻniezgodne a ich osiąganiei rea|izailanie powodujenegatywnychskutkÓwd|a osiągania
ce|Ówi rea|izacjizada strategiiwyższegozędu.

OPIS ZADAN DO REALIZACJI
ktÓre
lnwestycjajakachcemyWykonaÓdo wymianaogrzewaniaw kotłowni
oraz pomieszczeniach,
wiejskąw Goliszewieprzy osP. Koszt inwestycjito około60 000,00
są przekazanena świet|ice
PLN, pracechcemywykonaćw lll kwartaletegoroku.
prace:
P|anujemy
następujące
kaloryferÓw,
i rur sta|owychwymianauządze grzewczychw kotłowni,
na
Demontazistniejących
nowe bardziejwydajne i ekonomiczne.Pozwalającetaniej i szybciej ogrzac pomieszczenla
swietlicywiejskiej.:
|nwestycjęplanujemywykonaćna przełomie|!|/lVkwartału2010r. Koszt
inwestycji
to brutto62747,81PLN.

Goliszew jest rozwijającąsię wsią. Maja na to WpłyWfirmy tam się znajdujące,dobra sieć drog
powiatowych,mieszka cy maja chęci do wspolnego działaniai zaangażowaniew to co robią.
Zawsze uczestniczą w przygotowaniado imprez ku|turalnychna terenie gminy a takze ich
miejscowości.ZespÓł kabaretowo ludowy

Niechcice znany nie tylko W gminie i powiecie.

w jednymz pomiesz;ze ŚwietIicywiejskiejw Goliszewie,jednakze stara
organizujeprobywłaśnie
juz instalacjanie jest W Stanie ogrzac pomieszczenia.Proby w takich Warunkachczęsto nie są
moŻliwe i nie odbywają Się. Chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla zespołu a takŻe
Goliszew 201,0
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r.nreszkan@w..ł"d.bż@cajestjedynymmiejscemdospotkan.Mieszkancy
chcleli by zorganizowaćsobie szkoleniazaprosiÓ pzedstawicielirÓznych firm z sektora ro|niczego
Jak wiadomo w rolnictwieczas na takie spotkania i
czy spoŻywczegoale nie mają moz|iwości.
szkoleniajest w trakcie zimy gdy pracy jest trochę mniej. Poprzez wymiana ogzewania chcemy
rozwojuzaspokojeniaswoich potrzebkulturalnychi rekreacyjnych.
dac mieszkancommożliwość

Goliszew, przyjezdnioraz rodziny
odbiorcamiprojektÓwsą mieszkaricymiejscowości
i inwestorÓw.
lokalnychpzedsiębiorcow

Rea|izacja zadan W ramach Planu odnowy MiejscowościGoliszew przyczyni się do
polepszeniawizerunkumiejscowości
i podniesieniapoziomuŻycialokalnejspołeczności.
.

Poprawa integracjimieszkancow,

.

PoprawawarunkÓwiycia i pracy,

.

Poprawa estetykimiejscowości,

.

Poprawa moi|iwościrozwojowychwsi,

.

miejskiej.
RozwÓj tożsamości
społeczności

.

Poprawa stanu bezpieczenstwa,

.

Poprawa warunkow Życia,

.

Poprawa estetykimiejscowoŚci,

.

Zaspokojeniepotrzebspołecznych,

lnwestycjępIanujemywykonaĆna przełomie!l|/lv kwartału2010r. Koszt inwestycjito brutto
62 747.81PLN.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOW NA LAT A 2O1O- 2017

.

2010 modernizacjaoświetlenia
ulicznego wzdłuŻdrogi powiatowej4594 W kierunku
Jankowa. lnwestycjapoprawi bezpieczenstwow ruchu komunikacyjnym,uatrakcyjni
Goliszew
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wyniosą 110 000,00PLN.
miejscowość.
Szacowanenakłady
rowow,
2011- 2012Przebudowadrogigminnej4703Pw zakresieudroznieniei pogłębienia
lnwestycjaprzyiczyni
się
orazwykonanianawiezchnizmieszanekmineralnobitumicznych.
zywotność
drogi gminnejponiewai
do bezpieczestwa na drodze.lnwestycjaprzedłuŻy
zamazająca woda ktÓra teraz nie zawsze spływa do rowÓw powoduje zniszczenia
nawiezchnli dziuryw niej.Szacowanykosztto 215 000,00PLN.
2013 - 2014 modernizai1adrogi gminnej 4732P na odcinkuw ktÓrymjest ona drogą
gruntową.|nwestycjapolepszydĄazd do po| znĄdującychsię pzy niej. SkrÓci i ułatwi
4986. Planowany
Że|azkow.
odciązy ruch na drodze powiatowej
dojazddo miejscowości
kosztto 170000 PLN.
u|icznegoprzy drodze gminnej4703P. lnwestycja
2015 - 2016 Wykonanieoświet|enia
podniesiepoziom bezpieczenstwauczestnikÓwruch samochodowego,
rowerowegooraz
pieszegouatrakcyjni
Kosztto około175 000,00PLN.
miejscowość.
Go|iszewimprez
2013_ 2017 promocjaSołectwa- organizaĄana tereniemiejscowości
potencjalnych
promujących
nowychmieszka cÓw,
ten regionGminyw celu przyciągnięcia
inwestorÓw.
Planowanykoszttegozadaniato około25 000 PLN

go w życieuchwałą
WdrożeniePlanuodnowyMiejscowości
rozpoczniesię poprzezWprowadzenle
Rady GminyŻe|azkow.
zakładaw przeciąguparu najblizszychlat rea|izaĄękilku
opracowanyP|anodnowy Mlejscowości
a takŻesformułował
zadan.P|anten sprecyzował
oczekiwanykierunekw rozwojumiejscowości,
prioryteti cele do osiągnięcia,do ktÓrych na|eŻydąŻyc, aby poprawićkomfort Życia jej
mieszkancow.

W miejscowości
Go|iszew odbyłysię konsu|tacjespoteczne z mieszkancami.Mieszkancy
w zebraniu pozytywnieprzyję|li zatwierdzi|ipoprzezUchwałęzebrane podczas
uczestniczącY
Goliszew.W swychwypowiedziach
konsu|tacji
i opracowanep|anyinwestycyjne
d|a miejscowości
dektarowatisWą pomoc W rea|izaĄlpzyjętych zadariw ramach PROW 2oo7.2o13odnowa i
rozwojwsi.
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