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WSTĘP 

 

Podstawą rozwoju miejscowości Goliszew jest dokument „Plan Odnowy Miejscowości 

Goliszew”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 

2023 – 2027. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego 

dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich”  

Lata 2023-2027 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Projekt PS 

WPR w dniu 22 grudnia 2021 roku formalnie został przekazany do Komisji Europejskiej w celu jego 

akceptacji. Zakłada się, że w drugiej połowie 2022 roku projekt zostanie zaakceptowany przez KE, 

a od 2023 roku rozpocznie się jego wdrażanie.  

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa 

oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich, 

    Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i 

środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność. 

    Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie 

różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka. 

    Zwiększy się aktywność zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów wiejskich, 

szczególnie osób z grup wykluczonych. 

    Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym cyfrowe, 

usuwające bariery rozwojowe wsi i rolnictwa. 

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo 

żywnościowe. 

    Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej wspierać będą dochodowość i odporność 

szczególnie mniejszych gospodarstw. 

    Jednym z podstawowych elementów przyczyniających się do utrzymania żywotności 

ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie. Rozwiązania w ramach systemu płatności 

bezpośrednich na lata 2023-2027 zaprojektowane zostały w Polsce w taki sposób, aby w 

szczególności wspierać właśnie małe i średnie gospodarstwa rolne zaliczane do gospodarstw 

rodzinnych. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu 

środków na płatność redystrybucyjną średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 

ha (97% gospodarstw) będzie wyższy od średniej dla UE. 

    Zdecydowano o utrzymaniu wsparcia związanego z produkcją we wszystkich dotychczas 

wspieranych sektorach. Celem tego wsparcia jest zwiększenie konkurencyjności w tych sektorach, 
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które napotykają trudności, a także są istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub 

środowiskowych. Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych, 

a także dla utrzymania różnorodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania miejsc pracy w 

rolnictwie oraz zrównoważonych systemów produkcji. Poza płatnościami bezpośrednimi 

realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania 

ASF. 

    Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa 

oraz uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności. 

    Uzupełniająco inwestycje obejmą przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. 

Planuje się także dalszą poprawę struktury agrarnej. 

    Kontynuowane będzie wsparcie na rzecz wymiany pokoleniowej, w szczególności 

poprzez wsparcie dla młodych rolników. 

    Kontynuowane będzie też wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego 

uwzględniające jednak nowe rozwiązania i uproszczenia tak aby w jak największym stopniu 

przyczynić się do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie wzrostu powierzchni 

użytków rolnych objętych ekologicznymi metodami produkcji. 

    Wdrażane także będzie wsparcie dotyczące dobrostanu zwierząt ale w szerszym niż 

obecnie zakresie – obejmie nowe grupy zwierząt tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. 

Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych 

warunków bytowych i stanowi odpowiedź na oczekiwania społeczne w zakresie. 

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna.    

    Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w 

produkcji rolniczej. Chodzi o przyjazne dla środowiska metody produkcji, które ograniczają emisje 

CO2, poprawią jakość gleb, wód oraz zwiększą retencję wody. 

    Wspierane będą inwestycje związane z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem 

zużycia energii w produkcji. 

    Plan zakłada zwiększenie lesistości, poprawę stanu lasów w Polsce oraz wzmocnienie 

ich bioróżnorodności. Uzupełniająco, planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a 

także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla społeczności lokalnych. W ramach 

innych programów krajowych i UE zaplanowano także wsparcie na rzecz ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne. 

Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich. 

    W Planie realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności 

gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

    Wdrażana będzie koncepcja smart villages (inteligentne wioski), mająca na celu 

wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach: poprawy jakości 

życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości 

usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby 
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miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego 

    Realizowane będą także inwestycje w infrastrukturę techniczną mniejszej skali. 

    Wsparcie będzie dotyczyć produkcji bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia 

pestycydów. 

    Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld euro, z czego na 

płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad 17 mld euro. Niniejszy plan jest planem 

otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i 

uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że 

może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od 

potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe 

zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i 

dostępu do funduszy UE. 

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

Wieś ta znajduje się w północnej części Gminy Żelazków., w województwie wielkopolskim, powiat 

kaliski. Graniczy z wsiami Złotniki Wielkie, Garzew, Złotniki Małe, Janków ,Strugi oraz Żelazków. 

Goliszew leży 18 km. od Kalisza oraz 7 km. od Stawiszyna. Przez miejscowość przebiega droga  

powiatowa nr 4586, która łączy się z drogą krajową nr 25 w miejscowości Stawiszyn i z droga 

wojewódzką 470 w miejscowości Florentyna. Od tej drogi biegnie jeszcze droga powiatowa nr 

4594 z Goliszewa do Morawina i tam również łączy się z droga wojewódzką nr 470. Ostatnią droga 

powiatowa jest droga nr 4592 relacji Goliszew  - Tykadłów. Mieszkańcy na co dzień trudnią się 

rolnictwem oraz usługami. Goliszew jest jedną z 25 wsi sołeckich położonych na terenie Gminy 

Żelazków 

DEMOGRAFIA 

Gminę Żelazków zamieszkuje obecnie 9447 mieszkańców – stan na I/2023.  

Sam Goliszew zamieszkuje obecnie 440 mieszkańców z czego 204 Kobiet i 236 Mężczyzn. W 

wieku od 0-20 lat zamieszkuje obecnie 87 osób z czego 32 osoby stanowią kobiety, natomiast 55 

mężczyźni. W wieku od 21-60 miejscowość zamieszkuje 242 osób z czego 112 stanowią kobiety, a 

130 mężczyźni. Mieszkańców powyżej 60 roku życia jest 111, 60 osób to kobiety, natomiast 51 

stanowią mężczyźni. 
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RYNEK PRACY 

 

Mimo, że Gmina Żelazków jest gminą wiejską mieszkańcy są aktywni na rynku pracy.  

Pocieszającym jest fakt, że bezrobocie w gminie co roku systematycznie spada. Takie zjawisko 

możemy zaobserwować w Goliszewie . Bezpośredni wpływ na to ma bezpośrednia bliskość miasta 

Stawiszyna, i dobre połączenie komunikacyjne z Kaliszem. Można zaobserwować  migrację 

zarobkową w tych dwóch kierunkach. W sąsiedniej wsi w Złotnikach Wielkich znajduje się P.H.U 

ADMAT producent lodów i mrożonek, które zatrudnia osoby z okolicznych miejscowości a także 

firma ogólnobudowlana Włodzimierz Chabierski, która również jest jednym z większych 

pracodawców. Rolnicy z tej miejscowości trudnią się głównie hodowlą krów mlecznych ma na to 

wpływ znajdująca się w tej miejscowości firma CEKO, producent serów , z którą rolnicy mają 

podpisane umowy na dostawę mleka. Firma ta zatrudnia mieszkańców Goliszewa jak i okolicznych 

miejscowości. W tej wsi działa również mała firma transportowa EWEX, jak również znajduje się 

punkt skupu zboża,  sprzedaży mieszanek paszowych dla bydła i trzody chlewnej oraz nawozów 

sztucznych wykorzystywanych do produkcji rolnej. W Goliszewie działają trzy warsztaty 

samochodowe Na terenie miejscowości znajduje się  1 sklep spożywczy i pizzeria. 

Mieszkańcy tej wsi jak również i Gminy Żelazków coraz częściej chcą zakładać własne działalności 

gospodarcze udaje nam się także pomagać osobom długotrwale bezrobotnym. Gminny Ośrodek 

pomocy Społecznej w Żelazkowie razem z powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu, organizuje 

prace społecznie – użyteczne, które są wykonywane na rzecz społeczności lokalnej przez osoby 

zarejestrowane w PUP, bez prawa do zasiłku, korzystające za świadczeń pomocy społecznej. 

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy m.in. w Urzędzie Gminy, Gminnym 

Ośrodku pomocy Społecznej, w Bibliotece, w Zakładzie Komunalnym oraz szkołach działających 

na terenie Gminy. Osoby zainteresowane otrzymują także niezbędne informacje i pomoc przy 

zakładaniu własnych małych firm. 

ROLNICTWO 

 

Gmina Żelazków jest gmina typowo rolniczą z wyraźnie kształtująca się funkcją przetwórstwa 

rolno-  spożywczego. Użytki rolne charakteryzują się dobrą jakością i wysoką kulturą upraw. Te 

same cechy posiada Goliszew. Dominującymi uprawami są kukurydza na kiszonkę i zierno oraz 

uprawa buraków cukrowych oraz zbóż wykorzystywanych jako pasza dla bydła mlecznego . 

Bezpośrednie bliskość firmy CEKO i podpisane z nią umowy powodują ciągły rozwój tej gałęzi 

rolnictwa jak i hodowli krów mlecznych. Goliszew jako jedna z niewielu miejscowości w naszej 

gminie może pochwalić się produkcją wszelkich roślin na nasiona. Rolnicy z tej miejscowości już 

po kilkadziesiąt lat maja podpisane umowy  kontraktacyjne z firmami nasiennymi. 
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OŚWIATA 

 

Urząd Gminy w Żelazkowie jest organem prowadzącym dla 7 szkół, w tym czterech Zespołów 

Szkół i 3 Szkół Podstawowych. 

Na terenie Gminy, cztery Zespoły Szkół – to połączenie szkół podstawowych  

Zespoły Szkół działają w Dębe, Russowie, Kokaninie  i Żelazkowie, natomiast Szkoły Podstawowe 

w Biernatach, Skarszewie, oraz Goliszewie. Do tej ostatniej  placówki uczęszczają dzieci z 

opisywanej miejscowości oraz okolic ucząc się w klasach 1-8. 

Na terenie Gminy w Żelazkowie działa Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada filie w 

Kokaninie i Skarszewie. Placówki te odwiedza rocznie około 8000 tyś osób. 

ZDROWIE 

 

Opieka zdrowotna realizowana jest przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelazkowie, i Stawiszynie w 

gminie Stawiszyn, te dwa ośrodki obsługują również wieś Goliszew. 

Na terenie gminy nie ma problemów z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych. 

Ograniczone środki na pomoc społeczną powodują, że gmina nie jest w stanie w pełni pomóc 

wszystkim potrzebującym. Na przestrzeni ostatnich lat zlikwidowano szereg barier ograniczających 

dostęp osób z niepełnosprawnościami do obiektów publicznych. 

ORGANIZACJE 

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, Rada Sołecka, OSP. Mieszkańcy tej wsi należą również  do 

zespołu ludowo kabaretowego „ Niechcice”. Na terenie sołectwa działa klub siatkarski „ TĘCZA” 

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Ulubiona dyscypliną sportu mieszkańców gminy Żelazków jest piłka nożna i siatkówka. W gminie 

działają dwa kluby piłkarskie, Victoria Skarszew , która gra w IV lidze oraz Sparta Russów 

występująca obecnie w B klasie. Na terenie miejscowości siedzibę ma klub siatkarski Tęcza, który 

treningi i mecze rozgrywa na Sali gimnastycznej w pobliskiej Szkole Podstawowej. 

  Na terenie gminy mieści się łącznie 5 parków wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków 

(Dębe, Russów, Zborów) oraz Ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Biernatki, 
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Borków Stary, Kolonia Kokanin, Złotniki Małe i Wielkie, Żelazków), a także parki o charakterze 

parków wiejskich we wsiach Janków i Skarszew. Większe kompleksy leśne przydatne dla turystyki 

i rekreacji są położone w miejscowościach Złotniki Wielkie, Florentyna i Skarszew. Mieszkańcy 

Goliszewa i okolicznych miejscowości starają się być aktywni fizycznie. Po porozumieniu z 

dyrektorem Szkoły Podstawowej w każdy czwartek ojcowie z dziećmi przychodzą pograć w 

siatkówkę, piłkę nożną. Natomiast panie w środy mają zajęcia z aerobiku z elementami jogi. 

ZABYTKI 

Najstarsza wzmianka o tej miejscowości, pochodząca z 1333 r. wymienia ją jako Goliszewo. W XV 

w. istniał tu kościół parafialny, który w 2 połowie XVI w. afiliowano do parafii w Złotnikach Wielkich 

z powodu odstępstwa od katolicyzmu ówczesnych właścicieli wsi i zaniedbania świątyni. W 1602 r. 

arcybiskup gnieźnieński, Stanisław Karnkowski reerygował parafię p.w. Wszystkich Świętych, a 

Jan Mikołajewski, ówczesny właściciel wsi odbudował podupadły kościół. Po niedługim czasie 

Goliszew ponownie wrócił do parafii złotnickiej. Trzecia erekcja parafii zanotowana została w 1689 

r. W 1750 r. Andrzej Radoliński, w którego ręce przeszedł majątek goliszewski, ufundował nowy 

kościół drewniany. W końcu XVIII w. posiadaczem Goliszewa był Kajetan Radoliński. Wieś liczyła 

wówczas wraz z folwarkiem 27 dymów i 174 mieszkańców. W XIX w. dobra goliszewskie składały 

się z folwarków: Goliszew, Janków, Strugi oraz Złotnik! Małe i Wielkie. Po śmierci Kajetana 

obszerny klucz żelazkowski wraz z Goliszewem odziedziczył syn Piotr. W 1822 r. zapisał on 

testamentem 24 tysiące złp. na budowę nowej tutejszej świątyni, gdyż osiemnastowieczny 

kościółek popadał w coraz większą ruinę. Nowy kościół zaprojektował znany architekt Franciszek 

Reinstein. Gmach wznoszono w latach 1839-1840, przy czym dzieło wsparła znacznym 

funduszem Tekla z Lanckorońskich Radolińska, wdowa po Piotrze. W połowie XIX w. dobra 

goliszewskie dziedziczył syn Piotra, Stanisław. Wymienia się tu wówczas 18 dymów i 138 

mieszkańców, a folwark goliszewski obejmuje 657 mórg i liczy 10 budynków murowanych i 7 

drewnianych. W początkach XX w. Goliszew przeszedł na własność Stefana Radońskiego, a po 

nim na jego syna, Józefa, w którego rękach pozostawał do 1939 r. 

Spośród najcenniejszych zabytków znajdujących się w tej miejscowości wymienić należy: 

Kościół parafialny p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, zbudowany w latach 1839-1840, 

klasycystyczny, murowany, otynkowany, jednonawowy, z transeptem i niższym, prostokątnym 

prezbiterium, zamkniętym apsydą mieszczącą ołtarz główny. Elewacje zewnętrzne boniowane, 

opilastrowane, zwieńczone belkowaniem. Fasada wejściowa rozczłonkowana czterema pilastrami, 

między nimi portal i półkoliście zamknięte nisze, zwieńczona trójkątnym frontonem i attyką 

schodkową. Analogicznie zwieńczone są ramiona transeptu. Z wyposażenia wnętrza na 

szczególną uwagę zasługują: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Niepokalanej (z połowy XIX 
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w.) i dwa ołtarze boczne z obrazami przedstawiającymi św. Helenę (namalowany w 1896 r. przez 

Józefa Balukiewicza) i św. Franciszka Ksawerego (powstały około 1840 r.) oraz 

późnoklasycystyczna ambona (z około 1840 r.), chrzcielnica, ławki i konfesjonały. 

Dzwonnica (brania) zbudowana w 2 połowie XIX w. według projektu Franciszka Reinsteina, 

murowana, otynkowana, usytuowana na osi kościoła, dwukondygnacyjna z trzema arkadami na 

dole i u góry. 

 

 

Cmentarz parafialny założony około połowy XIX w., wśród starego drzewostanu. Znajduje się tam 

kaplica cmentarna Radolińskich (z końca XIX w.), neogotycka, ceglana, zbudowana na planie 

kwadratu, zwieńczona trójkątnym szczytem, zaopatrzona w ścianie frontowej w ostrołukowy portal, 

nad którym umieszczony jest fryz i nisza z datą 1888. Spośród licznych grobów wymienić należy 

nagrobek ks. Walentego Perczyńskiego (1784-1854), długoletniego i zasłużonego proboszcza 

parafii w Złotnikach Wielkich i Goliszewie, kolumnę kamienną (z datą 1848) zwieńczoną kutym, 

żelaznym krzyżem oraz silnie zniszczone groby rodu Radolińskich. 

Młyn-spichlerz znajdujący się w zespole folwarcznym, zbudowany w 1920 r., murowany, ceglany, 

nieotynkowany, czterokondygnacyjny. Jego elewacje ozdobione są pilastrami, rytmicznie 

rozdzielonymi fryzem i gzymsem. Ściany szczytowe zwieńczone attyką. 

      

W 2001 roku na podstawie Uchwały Nr 27/2003/2001 z 28 lutego powstał Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z siedzibą w Biernatach. Placówka jest organizatorem 
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wszystkich imprez  kulturalno – sportowych , organizowanych przez Urząd Gminy w Żelazkowie 

m.in. Dożynek, jubileuszy, imprez okolicznościowych, Wigili, Dnia Seniora. Podczas każdej 

uroczystości zorganizowanej przez GOKSiR występuje bardzo dobrze znany i ceniony przez 

wszystkich mieszkańców Gminy zespół i kabaret „Niechcice”. Należą do niego także osoby z 

Goliszewa czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym gminy. Właśnie w Goliszewie w świetlicy przy 

OSP odbywają się próby zespołu w okresie letnim przy dodatnich temperaturach.  Koło Gospodyń 

Wiejskich  z tej miejscowości uczestniczy i pomaga w Dożynkach i innych imprezach 

okolicznościowych jak również Rada Sołecka i OSP. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

KOMUNIKACJA 

Przez miejscowość biegnie droga powiatowa nr 4586P łącząca  drogę krajową nr 25 z drogą 

wojewódzką 470.Jest to jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych powiatu i 

gminy. Od tej drogi w kierunku Morawiana również do drogi wojewódzkiej nr 470 biegnie droga 

powiatowa nr 4594P. Z kolei w drugim kierunku do Russowa biegnie droga powiatowa 4592P. 

Kolejna drogą powiatową jest droga 4588 z Goliszewa w kierunku Mycielina, który znajduje się już 

w sąsiedniej gminie. Przy bardzo dobrze rozbudowanej sieci dróg powiatowych przez Goliszew 

biegną tylko 3 drogi gminne pierwsza  droga gminna nr 4710P o długości 1,565 relacji Złotniki Małe 

– Goliszew. Droga ta na odcinku 500 metrów jest pokryta mieszanka bitumiczną, reszta to droga 

gruntowa . Druga to droga gminna nr 4703 P łącząca drogę powiatową nr 4594 z drogą powiatową 

4588 o długości 1,258 km, w całości pokryta mieszanka mineralno asfaltową z utwardzonymi 

poboczami. Ostatnią droga gminną jest droga o numerze 4732P o długości 3,225 km relacji 

Goliszew – Żelazków, w całości przebudowana i pokryta mieszanką mineralno asfaltową z 

umocnionymi poboczami.  

WODOCIĄGI, KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA  ŚCIEKÓW 

Gmina Żelazków jest w 100% zwodociągowania dotyczy to także miejscowości Goliszew.  

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie wynosi 57,49 km, wybudowanych przyłączy 627 sztuk o 

długości ok. 12 km. Sieć kanalizacyjna obejmuje wsie Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady, 

Kolonia Skarszewek, Dębe, Wojciechówka, Borków Stary, Borków Nowy (Koronka), Garzew, 

Skarszew oraz Goliszew.  W Goliszewie znajduję się oczyszczalnia ścieków, która przyjmuje ścieki 

z Garzewa, Goliszewa i Żelazkowa. 
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ELEKTROENERGETYKA 

 

Każde gospodarstwo w Goliszewie ma dostęp do elektryczności. Potrzeby energetyczne 

mieszkańców gminy są w pełni zaspokojone. Mieszkańcy Gminy Żelazków w tym również 

Goliszewa coraz częściej inwestują w panele słoneczne i wiatraki aby obniżyć koszty zużycia 

energii i dbać o środowisko naturalne. 

TELEKOMUNIKACJA 

 

Podobnie jak cała gmina tak i opisywana miejscowość posiada dostęp i możliwość podłączenia 

telefonu oraz  Internetu łączem stałym z gniazdka telefonicznego, bądź droga radiową. Część 

Goliszewa ma dostęp do szerokopasmowego Internetu światłowodowego. 

CIEPŁOWNICTWO 

 

Na terenie sołectwa istnieją indywidualne kotłownie centralnego ogrzewania, brak jest systemu 

ciepłowniczego. Do ogrzewania wykorzystuje się głównie miał węglowy i drewno, węgiel, koks i 

czasami olej opałowy, ekogroszek i ostatnio mieszkańcy inwestują w pompy ciepła i 

termomodernizacje budynków mieszkalnych. 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

W Goliszewie  nie odnotowuje się większych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Główny 

wpływ na stan powietrza mają kotłownie węglowe ogrzewające domy mieszkalne, wyposażone w 

przestarzałe kotły i opalane paliwem o niskiej jakości, nie wyposażone w urządzenia 

oczyszczające. Teren wsi ubogi jest w surowce mineralne. Stan gleb należy uznać za dobry, nie 

odnotowuje się zanieczyszczeń metalami ciężkimi, natomiast drobne zanieczyszczenia powstałe 

wskutek działalności ludzkiej, nie mają charakteru wielkoobszarowego. Nie występują zagrożenia 

zanieczyszczeń wód podziemnych. Nie odnotowuje się zagrożeń związanych z hałasem. 

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GOLISZEW 

 

Opracowując analizę dla wsi Goliszew skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów wsi 

oraz Gminy, jej atutów i problemów, przyjmując z definicji zewnętrzne ograniczenia związane z 

położeniem geograficznym, obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym, poziomem rozwoju 

gospodarczego, czy też stanem finansów publicznych. 
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MMOOCCNNEE    SSTTRROONNYY  

 

• Rozwój sektora MSP 

• Atrakcyjność pod względem inwestycyjnym 

• Dobra jakość ziem 

• Rozwój branży mleczarskiej i hodowlanej 

• Położenie geograficzne miejscowości 

• Zwodociągowanie miejscowości 

• Stelefonizowanie miejscowości 

• Dziedzictwo narodowe 

• Dobrze rozwinięta siec dróg powiatowych 

 

 

SSŁŁAABBEE  SSTTRROONNYY  

 

• Rozwój turystyki i rekreacji 

• Pozyskiwanie inwestorów 

• Stan oświetlenia 

• Słabe wykorzystanie położenie geograficzne miejscowości 

• Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej 

 

SSZZAANNSSEE  

 

• Wzrost powierzchni terenów inwestycyjnych 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego 

• Budowa szlaków turystycznych i rowerowych 

• Wzrost ilości domów mieszkalnych 

• Rozwój infrastruktury rekreacyjno sportowej 
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ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 

• Rosnąca konkurencja sąsiednich miejscowości i gmin 

• Zanieczyszczenie środowiska 

• Migracja ludności do miasta 

• Wysokie koszty rozwoju działalności turystycznej 

• Migracja wykwalifikowanych pracowników 

• Spadający odsetek młodzieży kształcącej się na kierunkach rolniczych. 

PLAN DZIAŁAŃ 

 

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Goliszew spełniają warunek zgodności z zapisami 

zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy oraz 

wieloletnim planem inwestycyjnym gminy. Zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są 

wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania 

celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.  

OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI 

 

Inwestycja jaka chcemy wykonać to remont jednego pomieszczenia świetlicy wiejskiej przy OSP w 

Goliszewie.  

Planujemy następujące prace: 

Demontaż istniejących kaloryferów, i rur stalowych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż sufitu 

podwieszanego typu AMSTRONG, gipsowanie i malowanie ścian oraz ułożenie płytek na 

posadzce. 

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADAŃ 

 

Goliszew jest rozwijającą się wsią. Mają na to wpływ firmy tam się znajdujące, dobra sieć dróg 

powiatowych, mieszkańcy maja chęci do wspólnego działania i zaangażowanie w to co robią. 

Zawsze uczestniczą w przygotowania do imprez kulturalnych na terenie gminy a także ich 

miejscowości. Zespół kabaretowo ludowy – Niechcice znany nie tylko w gminie i powiecie, 

organizuje próby właśnie w jednym z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Goliszewie. Próby w takich 

warunkach często nie są możliwe i nie odbywają się. Chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla 
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zespołu a także mieszkańców,  młodzieży dla której świetlica jest jedynym miejscem do spotkań. 

Mieszkańcy chcieli by zorganizować sobie szkolenia zaprosić przedstawicieli różnych firm z 

sektora rolniczego czy spożywczego ale nie mają możliwości. Młodzież działająca przy OSP 

również chętnie spotyka się w świetlicy. Po wielu latach użytkowania przyszedł czas na remont i 

poprawę warunków do spędzania wolnego czasu, szkoleń, prób, nauki. 

ODBIORCY PROJEKTÓW 

Odbiorcami projektów są mieszkańcy miejscowości Goliszew, przyjezdni oraz rodziny 

lokalnych przedsiębiorców i inwestorów.  

OCZEKIWANE REZULTATY 

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Goliszew przyczyni się do 

polepszenia wizerunku miejscowości i podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności. 

• Poprawa integracji mieszkańców, 

• Poprawa możliwości rozwojowych wsi, 

• Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. 

• Poprawa stanu bezpieczeństwa, 

• Poprawa warunków życia, 

• Poprawa estetyki miejscowości, 

• Zaspokojenie potrzeb społecznych, 

KOSZT REALIZACJI ZADAŃ 

 

Planowany koszt prac to 60 000,00 pln. Prace planujemy wykonać w III kwartale 2023roku. 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW NA LATA 2023 - 2027 

 

• 2023 -  Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Goliszewie  

• 2025 Przebudowa drogi gminnej 4710P w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek 

mineralno bitumicznych. Inwestycja przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze, i pozwoli 

rozwijać miejscowość o nowe tereny do inwestowania. 

• 2026 – budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 4586P do Żelazkowa.  

Propagowanie zdrowego stylu życia, poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników 

ruchu drogowego. Szacowany koszt około 900 000,00 PLN 
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• 2023 – 2027 promocja Sołectwa – organizacja na terenie miejscowości Goliszew imprez 

promujących ten region Gminy w celu przyciągnięcia potencjalnych nowych mieszkańców, 

inwestorów. Planowany koszt tego zadania to około 50 000 PLN 

PODSUMOWANIE 

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą 

Rady Gminy Żelazków.  

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu paru najbliższych lat realizację kilku 

zadań. Plan ten sprecyzował oczekiwany kierunek w rozwoju miejscowości, a także sformułował 

priorytet i cele do osiągnięcia, do których należy dążyć, aby poprawić komfort życia jej 

mieszkańców. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

W miejscowości Goliszew odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Mieszkańcy 

uczestniczący w zebraniu  pozytywnie  przyjęli i zatwierdzili poprzez Uchwałę zebrane podczas 

konsultacji i opracowane plany inwestycyjne dla miejscowości Goliszew. W swych wypowiedziach 

deklarowali  swą pomoc w  realizacji przyjętych zadań. 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1

