
Id: AWWUN-WBTZX-ZPMMU-NUYCJ-ZOWDS. Uchwalony Strona 1

UCHWAŁA NR VII/54/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Goszczanówko, Duraczewo na lata 2011 - 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Goszczanówko, Duraczewo na lata 2011 – 2019 stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 
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WPROWADZENIE


Polska wieś potrzebuje trampoliny cywilizacyjnej, aby osiągnąć poziom średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające polepszenie sfery socjalnej są tutaj najbardziej potrzebne i stanowią podstawę wszelkich planów rozwoju wsi. Aby jednak poznać strukturę koniecznych wydatków, trzeba sporządzić dokument o charakterze średnioterminowej prognozy ekonomiczno-finansowej, tak aby gmina mogła przygotować swój Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny i wystąpić z odpowiednim montażem finansowym budżetu.  


Ponieważ zakłada się logiczną konsekwencję konstrukcji Planu Rozwoju Miejscowości w  ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu, strategią rozwoju województwa i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego, dokument ten powinien mieć charakter małej strategii rozwoju miejscowości. Wskazane jest, aby w szczególności obejmował analizy zasobów sołectwa, porównania korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość sołectwa i ich mieszkańców, wizji rozwoju wsi wraz z jej priorytetami i projektami rozwojowymi wraz z elementami montażu finansowego projektów do realizacji. Wymaga to ścisłej współpracy pomiędzy sołectwem


i urzędem gminy oraz spójności planów. 


Dokument  „Plan Rozwoju Miejscowości  ,,Goszczanówko” ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych i funduszy rządowych.


Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych możliwości.


Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców.


Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, ujęte na lata 2011– 2019. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Plan Odnowy Miejscowości to szansa by sołectwo Goszczanówko zapomniane i odstawione przez dłuższy czas na drugi plan znów zaczęło tętnić życiem.


I.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI


1.Położenie administracyjno- geograficzne 


Sołectwo Goszczanówko składa się z dwóch wiosek Goszczanówko oraz Duraczewo. Jest jednym z 27 sołectw Gminy Drezdenko i leży na 52°45'N 15°36'E. Położone jest w Województwie Lubuskim, Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim, w zachodniej części °36’Gminy Drezdenko w ścisłym sąsiedztwie sołectw: Goszczanowo i Goszczanowiec. Do miejscowości można dojechać drogą nr 158 z Gorzowa Wielkopolskiego do Drezdenka, drogą 158 ze Strzelec Krajeńskich do Gorzowa Wlkp. oraz nieutwardzoną drogą biegnącą wzdłuż kanału melioracyjnego o nazwie,,Struga Goszczanowska'' od strony miejscowości Baranowice położonej w gminie Santok. Odległość do Gorzowa Wlkp. wynosi ok. 34km., Drezdenka ok. 24km. a do Strzelec Krajeńskich - 20km.


Rzeźba terenów sołectwa Goszczanówko to efekt działalności lądolodu i jego wód roztopowych,późniejszej już wód płynących i spłukiwania oraz wiatru, a także oddziaływaniu człowieka. W Goszczanówku przeważają łąki, pastwiska oraz grunty orne. Gleby głównie bielicowe, słabo urodzajne. Nasza wieś wchodzi w skład Puszczy Noteckiej.


2.Historia



Historyczne nazwy miejscowości:


· do 1840 Nowa Goszczanówka (Neuguschterbruch)

· od 1840 Goszczanówka  (Guschterbruch)

· od 1946 Goszczanówek

· od 2010 Goszczanówko

Początek miejscowości sięga 1769 roku i związany jest z długoletnim sporem między urzędem domeny Drezdenko, jako właścicielem wsi Goszczanowo , a właścicielem wsi Lipki Wielkie, von Brandtem, o błota położone między Notecią a Goszczanowską Strugą, użytkowane wspólnie jako pastwiska. 80- letni spór zakończył się kompromisem, na mocy którego teren ten postanowiona zasiedlić kolonistami. Akt zasiedlenia tych terenów, zatwierdził król Fryderyk II 1 maja 1769 roku. Osiedlono tu 33 rodziny, z których każda otrzymała 4,6 ha zakrzaczonej ziemi, którą musiała wykarczować i zbudować własną zagrodę. By osuszyć mokradła zbudowany został kanał odwadniający finansowany przez Kasę Obwałowań. Ogólne koszty założenia wsi Goszczanówko wyniosły 2470 talarów. Zarazu mieszkało  tu 145 osób. W 1809 roku liczba mieszkańców wzrosła do 186, zaś liczba domów do 38. W tym że okresie we wsi mieszkało 33 kolonistów, 8 komorników oraz kowal. Grunty wsi  liczyły 427,9 ha. W 1919 roku było 328 mieszkańców a w 1925 roku-319.Goszczanówko zostało wyzwolone 31 stycznia 1945 roku. Zasiedlanie wsi odbywało się powoli. W okresie powojennym Goszczanówko było gromadą w gminie Gościm, następnie podlegał od 1953 roku (przez pewien czas) GRN w Goszczanowie. 1958 roku wieś liczyła 218 mieszkańców, w 1970-200 w 1978-154 w tym 82 kobiety.


W XVIII I XIX wieku wieś Goszczanówko nie posiadała własnego kościoła. W 1769 roku zbudowano wspólny kościół dla kolonii Goszczanowiec, Goszczanówko i Zielątkowo, który usytuowano w pierwszej wsi (Goszczanowiec-niem  Guschter Hollander).  Istniejący obecnie murowany, neogotycki kościół wzniesiony został ( wg Treua) w 1912 roku. Kłóci się to z zapisem na mapie sztabowej wsi Goszczanówko z lat 1891-93, gdzie na wysokości obecnej zagrody nr 19 wymieniony był kościół, być może był to obiekt tymczasowo zaadoptowany do celów religijnych, np. w obrębie szkoły.



Po II Wojnie Światowej kościół przejęty  został przez katolików i poświęcony w 1949 roku pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Zlokalizowany jest on pośrodku układu przestrzennego, bezpośrednio po północnej stronie głównej drogi wiejskiej. Obecnie w sensie administracyjnym jest to kościół filialny , związany z parafią  w Lipkach Wielkich. 

Mieszkańcy Goszczanówka pamiętają dwa domy z początku istnienia miejscowości wykonane w całości z drewna oraz trzciny, jedno z domostw  kilka lat wstecz spłonęło wskutek wypalania traw. Istniała również na terenie Goszczanówka Szkoła Podstawowa  mieszcząca się w środku wsi, obok Kościoła, której świetność przypada na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Wówczas uczęszczały tu dzieci z klas I – IV.




3.Ludność



Sołectwo Goszczanówko zamieszkują 174 osoby, w tym 77 kobiet i 97 mężczyzn. Strukturę wiekową przedstawia poniższa tabela: 


		WIEK

		KOBIETY

		MĘŻCZYŹNI

		RAZEM



		Do 18 roku

		19

		28

		47



		19 – 60

		44

		54

		98



		Powyżej 60

		14

		15

		29



		OGÓŁEM

		77

		97

		174






Z powyższych danych wynika że większość osób zamieszkujących sołectwo Goszczanówko jest w wieku od 19-stego do 60-tego.Są to osoby wchodzące na rynek pracy, bądź w trakcie zmiany zatrudnienia. Reasumując więc podstawowym kierunkiem  rozwoju miejscowości powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich. Jest to możliwe poprzez zwiększenie szansy młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia – adekwatnego do potrzeb na rynku.




ludność


47


98


29


0


20


40


60


80


100


120


do 18-


18-60


od 60-


wiek


liczba mieszkańców






Struktura wiekowa Sołectwa Goszczanówko


do 18


27%


18-60


56%


od 60


17%


do 18


18-60


od 60




1.Wiek przedprodukcyjny


2.Wiek produkcyjny



3.Wiek poprodukcyjny


4.Powierzchnia


Powierzchnia Sołectwa Goszczanówko wynosi 612,43 ha.  Z czego Goszczanówko składa się z  533,08 ha a Duraczewo z 79,86 ha. Ogólna powierzchnia użytków rolnych Goszczanówka wynosi  496,71ha, na którą składają się:


· grunty orne – 170,05 ha;


· sady – 1,06 ha;


· łąki trwałe –288,34 ha;


· pastwiska trwałe – 25,22 ha

· grunty rolne zabudowane –7,54  ha


· rowy – 4,50
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Grunty leśne zadrzewione i zakrzaczone obejmują powierzchnię 9,23 ha, w tym powierzchnia lasów wynosi 7,92 ha, a gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych 1,31 ha. 


Ogólna powierzchnia użytków rolnych Duraczewa wynosi 71,75 ha na którą składają się:

· grunty orne – 35,87 ha

· łąki trwałe - 28,80 ha

· pastwiska - 5,90 ha

· grunty rolne zabudowane – 0,73 ha

· rowy - 0,45

Grunty leśne zadrzewione i zakrzaczone obejmują powierzchnię 3,61ha, grunty zurbanizowane wynoszą 4,13 ha a grunty pod wodami 0,27 ha

5.Organizacje wiejskie


Sołectwo Goszczanówko posiada organizacje takie jak:


· Koło Gospodyń Wiejskich


· Grupa Odnowy Wsi


II. Inwentaryzacja i analiza zasobów miejscowości


1.Infrastruktura społeczna


Ze względu na brak na terenie sołectwa Goszczanówko placówek oświatowych, dzieci w przedziale klas:


· 0-VI pobiera naukę w szkole w Goszczanowie:


· I-III gimnazjum w Lipkach Wielkich  


Bliskość tych placówek oraz dogodny dojazd pozwalają na 


podnoszenie przez dzieci i młodzież z Goszczanówka swojej wiedzy. 


2. Rynek pracy


W Gminie Drezdenko  na dzień  31.12.2010 roku było zarejestrowanych 2399 osób bezrobotnych. Kobiety stanowiły 51% w stosunku do ogółu zarejestrowanych w gminie. Na tym też terenie prawo do zasiłku posiadało 25,6% bezrobotnych, a 33,1 bezrobotnych mieszkało na wsi.



Największy udział w strukturze bezrobotnych w Gminie Drezdenko stanowiły osoby w wieku:


· 25 - 34 lata


- 27,9%


· 18 – 24 lata


- 21,6%


· 45 – 54 lata


- 20,0%


· 35 – 44 lata


- 18,6%


· ponad 55 lat


- 11,8%


Największe bezrobocie w Gminie Drezdenko jest wśród osób z wykształceniem:


·  zasadniczym zawodowym


- 38,2 %


· gimnazjalnym i poniżej



- 28,4 %


·  policealnym i średnim zawodowym

- 21,6 %


· średnim ogólnokształcącym


- 6,4 %


·  wyższym





- 5,4 %


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Zrealizował w 2010roku następujące aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Gminie Drezdenko:


· 151 osób bezrobotnych i 2 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej


·  dla 55 pracodawców udzielono dofinansowania na wyposażenie miejsc pracy dla 82 skierowanych bezrobotnych


·  na staż pracy skierowano 228 osób bezrobotnych i 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy


·  na prace interwencyjne skierowano 44 osoby


· do robót publicznych skierowano 38 osób


W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku prawo do dodatku  aktywizacyjnego z Gminy Drezdenko nabyły 154 osoby.


Wniosek



Większość bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gminie Drezdenko to osoby


·  o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia
- 66,6%


·  w wieku 18 – 34 lata




-49,6%


Bezrobocie w większym stopniu dotyka kobiety i osoby zamieszkałe na wsi.


W Sołectwie Goszczanówko około 34% z przedziału wieku produkcyjnego, który wynosi 56% to ludzie bezrobotni. Utrzymują się z zasiłków dla bezrobotnych bądź pomocy z opieki społecznej.  Nieliczna część mieszkańców prowadzi jednoosobowe firmy z zakresu usług leśnych, usług ogólnobudowlanych czy nauki języków obcych.  Na terenie Goszczanówka istnieje również kilka gospodarst wiejskich , które działają z nastawieniem na hodowlę bydła opasowego. Reszta społeczności wieku produkcyjnego zatrudnia się w pracach sezonowych w okolicznych firmach, gdzie dojazd do miejsca pracy nie jast tak dużym utrudnieniem.


2.Infrastruktura techniczna


Na terenie Sołectwa Goszczanówko są 53 numery administracyjne budynków miejscowości Goszczanówko oraz 8 numerów miejscowości Duraczewo. Niestety nie wszystkie gospodarstwa korzystają i są podłączone do sieci elektrycznej. Większość gospodarstw ma dostęp do bieżącej wody, zorganizowanej we własnym zakresie, za pośrednictwem hydroforów. Sieć gazowa również nie jest podłączona, dlatego mieszkańcy zaopatrują się w gaz butlowany.


Wywóz śmieci z miejscowości odbywa się za pośrednictwem firm zewnętrznych. 



Na terenie wsi funkcjonuje również sklep spożywczo-przemysłowy. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przypada rozkwit szkoły podstawowej klas I – IV, po jej likwidacji Gmina przejęła budynek na cele mieszkaniowe, choć pozostała wolna dawna sala lekcyjna, która  wymaga generalnego remontu. Mieszkańcy pragną by ten obiekt częściowo przeznaczyć na miejsce, którego bardzo brakuje w naszej miejscowości, a mianowicie Wiejski Dom Kultury. Posłużyć ma to za miejsce spotkań młodzież i dzieci w celu organizowaniu imprez, szkoleń, kursów oraz wspomaganiu edukacji poprzez zajęcia pomocnicze z wybranych przedmiotów. Wieś może być przystanią dla twórców i artystów ludowych  działających w okolicznych miejscowościach.


3.Gospodarka

 Z uwagi na brak przemysłu i zakładów produkcyjnych, miejsca pracy są związane z  pracą w gospodarstwach rolnych  oraz istniejących firmach jednoosobowych.


Podstawowym zajęciem tutejszej ludności jest rolnictwo, ale występuje także zjawisko łączenia rolnictwa z pracą zarobkową .Dzisiaj rzemiosło wiejskie zupełnie upadło, gdyż młodzi ludzie nie widzą tu przyszłości. 


W Goszczanówku ogólnych użytków rolnych jest  496, 71 hektara, z czego 170, 05 ha to grunty rolne, a 288,344 ha to łąki trwałe. W Duraczewie zaś 71,75 ha To grunty rolne a 35,87 ha to łąki trwałe. Znajdują się tu gospodarstwa rolne małe i wielohektarowe, zajmujące się głownie hodowlą bydła opasowego,  tylko jedno gospodarstwo rolne  zajmuję się produkcją mleka. Tak mała ilość jego produkcji wynika wyłącznie z bardzo niskich cen sprzedaży, w porównaniu do kosztów i pracy rolników jaka muszą wykonać.


Źródłem utrzymania pozostałych mieszkańców jest praca w sferze produkcyjno- usługowej na terenie powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego i Gorzowskiego. Wielu ludzi utrzymuje się z emerytur, rent, zasiłku dla bezrobotnych, pomocy społecznej oraz w niektórych przypadkach wyjazdy za pracą poza tereny kraju.


W sezonie letnim można znaleźć zatrudnienie jako pracownik sezonowy. Niestety jest to krótkoterminowe zatrudnienie, ale zwykle na pewien czas zasila finansowo- skromne budżety domowe.


Działalność gospodarczą  prowadzi jedynie kilka osób. Miejscem ich pracy nie jest Goszczanówko, a tereny z powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego i Gorzowskiego.


Najczęściej są to firmy jednoosobowe i mieszkańcy ci prowadzą:


· Zakład Ogólnobudowlany


· Usługi Leśne


· Sklep Spożywczo- Przemysłowy


· ,,CHILAŁT’’ Usługi Lakiernicze


· ,,HITEX’’ Hurtownia Odzieży Używanej


· Handel Odzieżą Nową


· Centrum Języka Angielskiego ‘SURPRISE’


Wszystkie te działalności istnieją nie dłużej niż cztery lata. Do chwili obecnej tylko Centrum Języka Angielskiego ‘SURPRISE’ zatrudnia dwóch lektorów języka angielskiego.


W Goszczanówku działa również  TRUM-TEAM Sp. cywilna . Zajmują się oni głównie hodowlą trawy przeznaczonej do ogrodów lub na trawniki. Ogólnie uprawiają oni  35 hektarów powierzchni.  W pobliskim Duraczewie , sąsiadującym z Goszczanówkiem działa również holenderska firma ,,FLEVOPLANT’’.  Zajmuje się ona hodowlą sadzonek truskawek. Obecnie zatrudniają 35 osób na stałe, w pełnym wymiarze godzin pracy. Najwięcej jednak mają pracowników tymczasowych, sezonowych, z czego około 25 osób to pracownicy z Goszczanówka i pobliskich innych wsi.


4.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


· KLIMAT


Klimat województwa lubuskiego, gdzie położone jest Sołectwo  Goszczanówko charakteryzuje się długim, upalnym latem, ciepłą wodą i stosunkowo niedużą ilością opadów.


 Dla naszego regionu typowa jest  bardzo duża ilość dni z pogodą bardzo ciepłą. Latem często jest słonecznie, z niewielkimi zachmurzeniami nieba oraz dni bardzo ciepłych bez opadów. W okresie wczesnej wiosny, jesieni i zimy  bardzo charakterystyczne jest również  występowanie przymrozków , przez które cierpią sady i ogrody.


Najchłodniej jest jednak w styczniu i grudniu, co szczególnie utrudnia życie . Duża ilość śniegu, a potem roztopy oraz sąsiedztwo rzeki Noteć stanowią zagrożenie podtopieniami na łąkach i polach uprawnych.


· ŚWIAT ROSLINNY I ZWIERZĘCY


Piękna szata roślinna łąk jest również ważnym komponentem struktury ekologicznej krajobrazu , jak również ważnym elementem różnorodności biologicznej.


Obszary łąk i użytków rolnych przyciągają wiele gatunków dzikiej zwierzyny ( zające, dziki, bażanty , sarny, bobry…), które można spotkać i zobaczyć w pobliżu własnego domu, w samym środku dnia. 




5. ŚIEĆ DROGOWA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA


· Goszczanówko to Sołectwo w gminie Drezdenko, położona w niedalekiej odległości od Gorzowa Wielkopolskiego, Drezdenka, Skwierzyny, Strzelec Krajeńskich.


· Dostępność środków komunikacji publicznej nie jest tu zadowalająca. Przez wieś nie przejeżdża ani jeden autobus PKS ani jakiekolwiek inne środki transportu publicznego. Istnieją tylko dwa przystanki szkolne, z których korzystają dzieci dojeżdżające do Szkoły Podstawowej w Goszczanowie. Brak tu chodnika i  poboczy.


Ludność musi korzystać jedynie z własnych środków transportu jakimi są samochody i rowery.


Na terenie Goszczanówka zdecydowana większość domów  posiada telefony komórkowe i dostęp do internetu. Są również punkty sprzedaży butli gazowych, które pomagają  zabezpieczyć  bieżące potrzeby mieszkańców, a istniejący stan systemu energetycznego we wsi pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energię eklektyczną.  Wymaga on jednak ciągłych remontów.


6.  MIEJSCA SPORTU, REKREACJI I PUBLICZNYCH SPOTKAŃ


Na terenie Goszczanówka znajduje się sala wiejska, kościół oraz boisko. 


Boisko jest jedynym obiektem sportowym w naszej wsi. Często popołudniami młodzież i dzieci grają w piłkę nożną, przyjeżdżają też dzieci z pobliskich wsi. Jednakże boisko to nie jest rozbudowane, nie ma tu możliwości  grać w inne gry poza piłką nożną. Brakuje siatki i kosza, aby dzieci mogły rozwijać swoje różnorodne zainteresowania sportowe. Boisko to nie spełnia żadnych wymogów, by można było zorganizować tu jakiekolwiek rozgrywki sportowe, bądź festyny w okresie letnim.


Sala wiejska jest w bardzo złym stanie, jest bardzo zaniedbana, od wielu lat nie remontowana. Dlatego tez mieszkańcy jej nie użytkują i nie odbywają się tu żadne uroczystości. 


W Goszczanówku znajduje się mały kościółek pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. We wnętrz znajdują się święte obrazy ukazujące m.in. Maryję, Jezusa i Jana Pawła II.


Kościół jest nieremontowany, wymaga wielu nakładów finansowych, ale msze święte odbywają się tu tradycyjnie co niedziela i w poniedziałki. 

III. MIEJSCA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW


( Sala wiejska  jest dla mieszkańców jednym z dwóch najważniejszych obiektów kulturalnych w naszych miejscowościach ponieważ tutaj przez ostatnie lata ludzie spotykali się na różnorodnych uroczystościach oraz organizowane były zabawy wiejskie.  Sprzyja ona kontaktom społecznym ze względu na jej położenie a mianowicie znajduję się praktycznie w środku wsi. Początek sali sięga lat 30-stych gdy Goszczanówko i Duraczewo zamieszkiwali niemcy. Jej świetność przypada na lata 60-te i 70-te.Wówczas co sobotę były organizowane potańcówki dla mieszkańców i okolicznych wiosek. 




· Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Goszczanówko posiada również kościół , który  stanowi miejsce obrzędy religijnego mieszkańców sołectwa. Sprzyja on kontaktom społecznym ponieważ znajduje się przy drodze głównej, nieopodal sali wiejskiej oraz dawnej szkoły, która mieści się obok kościoła. W XVIII I XIX wieku wieś Goszczanówko nie posiadała własnego kościoła. W 1769 roku zbudowano wspólny kościół dla kolonii Goszczanowiec, Goszczanówko i Zielątkowo, który usytuowano w pierwszej wsi (Goszczanowiec-niem  Guschter Hollander).  Istniejący obecnie murowany, neogotycki kościół wzniesiony został ( wg Treua) w 1912 roku. Kłóci się to z zapisem na mapie sztabowej wsi Goszczanówko z lat 1891-93, gdzie na wysokości obecnej zagrody nr 19 wymieniony był kościół, być może był to obiekt tymczasowo zaadoptowany do celów religijnych, np. w obrębie szkoły.




Po II Wojnie Światowej kościół przejęty  został przez katolików i poświęcony w 1949 roku pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Zlokalizowany jest on pośrodku układu przestrzennego, bezpośrednio po północnej stronie głównej drogi wiejskiej. Obecnie w sensie administracyjnym jest to kościół filialny , związany z parafią  w Lipkach Wielkich. Kościół jest nieremontowany, wymaga wielu nakładów finansowych, ale msze święte odbywają się tu tradycyjnie co niedziela i w poniedziałki. 

 IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Analiza SWOT

		MOCNE STRONY

		SŁABE STRONY



		1.Atrakcyjne położenie geograficzne oraz umiejscowienie na terenie Puszczy Noteckiej


2.Brak uciążliwego dla środowiska i mieszkańców przemysłu


3.Czyste środowisko naturalne


4.Bogata szata roślinna i zwierzęca


5.Krajobraz Pradoliny Noteci


6.Wolne tereny pod zabudowę


7.Położenie dalekie od miasta będące ostoją ciszy i spokoju

		1. Brak kanalizacji sanitarnej, gazu


2.Brak ośrodków kulturalnych


3.Niskie dochody mieszkańców


4.Brak oświetlenia


5.Niska aktywność społeczna mieszkańców


6.Wysokie bezrobocie


7.Brak infrastruktury społecznej


8.Niska moralność społeczna części mieszkańców.






		SZANSE

		ZAGROŻENIA



		1. Pomoc finansowa Urzędu Miejskiego i z innych źródeł (źródeł. in. Unii Europejskiej)


2.Remont sali wiejskiej jako głównego ośrodka kulturalnego


3.Utworzenie świetlicy wiejskiej dla najmłodszych mieszkańców oraz młodzieży


4.Utworzenie oświetlenia


5. Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej


- plac zabaw


- boisko piłkarskie

		1. Brak środków finansowych


2.Migracja młodszej i wykształconej części mieszkańców wsi


3.Starzenie się społeczności wiejskiej


4.Brak miejscowej infrastruktury – miejsc spotkań mieszkańców





Podsumowując



Mocne strony takie jak atrakcyjne położenie, geograficzne, czyste powietrze, cisza, spokój czy wole tereny pod zabudowę mogą się przyczynić do poprawy warunków i stylu życia mieszkańców, a także zachęcić potencjalnych pracodawców do tworzenia w naszej miejscowości nowych miejsc pracy.



Wieś posiada również słabe strony które ograniczają rozwój naszej miejscowości. Największe z nich brak kanalizacji, brak oświetlenia, wysokie bezrobocie oraz brak ośrodków kulturalnych. Skutecznie odstraszało to przez wiele lat potencjalnych inwestorów, którzy mogliby wprowadzić diametralne zmiany w naszej miejscowości. 


Najwięcej uwagi potrzebuje jednak sala wiejska, która została doprowadzona do krytycznego stanu. Jej świetność  trwała w latach 70-tych i 80-tych odbywały się wesela, komunie, chrzciny i wiele innych imprez także kulturalnych. Grupa Odnowy Wsi postanowiła wspólnymi siłami z mieszkańcami sołectwa wrócić jej blask i świetność by kolejne pokolenia mogły się cieszyć się dorobkiem miejscowości.


V. Wizja Rozwoju Sołectwa 


  zadania  na  lata  2011- 2019

1. Wizja wyglądu,  rozwoju i opis planowanych zadań


W rozdziale przedstawiamy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2011– 2019. Lista ta jest listą otwartą, którą w trakcie okresu programowania można modyfikować i uzupełniać. Określono zadania, spośród których należy wybrać te, które są najbardziej potrzebne. Przedstawiono następujące zadania do realizacji:


1. Remont  Sali Wiejskiej 


2. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi Goszczanówko

3. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego -boisko sportowe dla młodzieży

4. Oświetlenie głównej drogi  wsi  Goszczanówko oraz Duraczewo

5. Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury 

6. Remont Kościoła wsi Goszczanówko

7. Remont figurki  Matki Boskiej  

8. Ogrodzenie i uporządkowanie starego  cmentarza wsi Goszczanówko

9. Dokończenie budowy drogi asfaltowej do granic wsi

10. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej (festyny, dożynki).

Przedstawiamy krótki opis zadań jakie planujemy zrealizować w naszej miejscowości:


· Remont  Sali Wiejskiej 


Sala Wiejska wymaga całkowitego remontu począwszy od podłóg, aż po dach. W chwili obecnej na sali nic się nie dzieje, nic nie odbywa gdyż nie ma ku temu  warunków. Planujemy aby sala wiejska odzyskała swój dawny, świetny wygląd i zachęcała mieszkańców aby korzystali z niej przy różnorodnych rodzinnych uroczystościach takich jak śluby, chrzciny itp. 




· Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury


Pragniemy wraz z mieszkańcami wsi utworzyć Wiejski Dom Kultury,  jednostkę będącą centrum kulturalno-oświatowym naszej wsi. W jej budynku mieścić się będzie  sala, w której można prowadzić pozaszkolną działalność i inicjatywy dydaktyczno-kulturalne dla młodzieży i dorosłych (warsztaty kulturalne, przedstawienia, zabawy, wystawy). Pragniemy prowadzić działalność w zakresie promocji kultury regionu i "małej ojczyzny".


Nasza oferta programowa ma dotyczyć zajęć o charakterze artystycznym oraz naukowym ,w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania  - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Nasza działalność ma  uwzględniać w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Różnego rodzaju zajęcia służyć mają wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających  w przyszłości na nasze zajęcia.


Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu np. tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa oraz przedmiotów wymaganych w szkołach np. matematyki czy języka polskiego - zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.


Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.


Chcemy także przywrócić do życia takie organizacje jak Koło Gospodyń Wiejskich  oraz Związek Młodzieży Wiejskiej. 


· Budowę obiektów sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych (boisko, plac zabaw)


Chcielibyśmy aby w naszej wsi powstał plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców naszych wsi oraz boisko sportowe dla dzieci i młodzieży, gdzie mogłyby spędzać wolny czas na grach zespołowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka.  


· Dokończenie budowy drogi asfaltowej


Obowiązkowym zadaniem jest dokończenie budowy drogi asfaltowej do granicy wsi Goszczanówko z wsią Baranowice, gdyż bez dojazdu zostało kilka domostw, co utrudnia komunikację i prawidłowe funkcjonowanie. 


· Oświetlenie głównej drogi wsi Goszczanówko oraz Duraczewo


Konieczne jest oświetlenie wsi, gdyż wiąże się to z bezpieczeństwem na drodze, jak również z bezpieczeństwem wszystkim mieszkańców. Brak oświetlenia jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza w porze zimowej, gdyż wiąże się to z powrotem do domów.


· Remont Kościoła  wraz z figurką Matki Boskiej 


Kościół neogotycki wymaga remontu, przede wszystkim dachu, odnowienia okien i ławek, odmalowania ścian. Remontu wymaga również figurka Matki Boskiej, postawienie nowego podestu i odmalowanie samej figurki. 


· Ogrodzenie i uporządkowanie starego  cmentarza 


Stary cmentarz, który mieści się na terenie wsi Goszczanówko, w chwili obecnej straszy swoim wyglądem i stanowi niebezpieczeństwo dla bawiących się w okolicy dzieci. Pragniemy, aby został uporządkowany i ogrodzony jak również pragniemy oddać hołd ludziom, którzy zostali na nim pochowani stawiając pamiątkową tablicę informacyjną. 


W celu podwyższenia standardu życia mieszkańców i podniesienia atrakcyjności miejscowości oraz miejsca zamieszkania Plan Odnowy Miejscowości Goszczanówko zakłada realizację wielu działań społeczno–kulturalnych  i gospodarczych. Przyczynią się one do rozwoju miejscowości oraz poprawy warunków życia mieszkańców. 


Realizacja określonej misji wymaga dokładnego sprecyzowania celów strategicznych, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonej dla wsi Goszczanówko misji.


VI. OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PODZIALE NA PRIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 2011– 2019. 


Mając na uwadze mocne i słabe strony  oraz wizję rozwoju wsi przyjęto następujące cele strategiczne, działania operacyjne oraz zadania wykonawcze.


Główne cele strategiczne to:


· rozwój działalności rekreacyjnej;


· estetyzacja wsi;


· integracja mieszkańców;


· rozwój przedsiębiorczości 


CEL STRATEGICZNY I: Rozwój Działalności Rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego


Rozszerzenie działalności rekreacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa klturowego i historycznego będzie możliwe poprzez realizację następujących działań: 


I.Działnie 1: Rozszerzenie działalności rekreacyjnej:


1. Remont Sali Wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali


2. Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury


3. Budowę placu zabaw dla dzieci


4. Budowę boiska sportowego dla dzieci i młodzieży


Działanie 2: Organizowanie zajęć dla młodzieży :


1. Organizowanie zawodów wśród młodzieży naszej wsi 


2. Organizowanie zawodów między sąsiednimi sołectwami 


Działanie 3: Organizacja imprez kulturalnych:


1. Spotkania okolicznościowe dla mieszkańców 


2. Powołanie i praca w kołach zainteresowań 


3. Organizowanie ognisk , zabaw tanecznych 


CEL STRATEGICZNY II: Wzrost bezpieczeństwa i estetyki wsi 


Wzrost bezpieczeństwa i estetyki wsi w dużym stopniu wpłynie na jakość życia mieszkańców wsi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:


II. Działanie 1: Wzrost bezpieczeństwa: 


1. Dokończenie budowy drogi asfaltowej do granic wsi Goszczanówko 


2. Budowę oświetlenia na terenie Goszczanówka i Duraczewa


3. Remont dróg 


Działanie 2:  Poprawa estetyki wsi:

1. Poprawa estetyki  i podniesienie estetyki posesji


2. Ogrodzenie starego cmentarza wsi Goszczanówko


3. Udział mieszkańców w sprzątaniu wsi


4. Remont Kościoła i figurki Matki Boskiej 


CEL STRATEGICZNY III: Integracja i edukacja mieszkańców 


Integracja i edukacja mieszkańców przyczyni się do lepszego samopoczucia mieszkańców oraz do podwyższenia samooceny. 


     III.
Działanie 1: Działalność szkoleniowo – edukacyjna 


1. Organizowanie szkoleń i konkursów dla mieszkańców


2. Zapoznanie mieszkańców z historią i kulturą naszej wsi i regionu


3. Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza na terenie Goszczanówka


Działanie 2: Działalność integracyjna wśród mieszkańców


1. Organizowanie festynów rodzinnych 


2. Współpraca powyżej innymi wsiami, sołectwami (turnieje)


Cel strategiczny IV: Rozwijanie przedsiębiorczości 


      IV.
Działanie 1: Aktywizacja społeczności lokalnej


1. Kształtowanie aktywnych postaw wśród bezrobotnych poprzez


zaangażowanie w działania inspirowane przez Radę Sołecką

2.Współorganizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych lub szukających dodatkowych dochodów.

VII. Harmonogram  realizacji  zaplanowanych  zadań - projektów  na  lata  2011 - 2019


Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji oraz kosztorysy prac będą przygotowywane bezpośrednio przed przystąpieniem do ich realizacji.


Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji.


		L.p.

		Tytuł zadania

		Forma prawna, własność

		Szacunkowy  koszt  w zł.

		Okres realizacji

		Źródła finansowania 



		1.

		Remont Sali Wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół sali

		Gmina Drezdenko         

		350.000,-

		2011 – 2015

		Samorząd gminy, 


Fundusze UE, Fundusz sołecki, wkład własny *



		2. 

		Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury

		Gmina Drezdenko

		300.000,-

		2013 – 2016

		Samorząd gminy, Fundusze UE, Fundusz Sołecki, wkład własny*



		3.

		Budowa placu zabaw i boiska sportowego 

		Gmina Drezdenko

		150.000,-

		2014 – 2017

		Samorząd gminy, 


Fundusze UE, wkład własny*



		4. 

		Organizowanie zawodów dla młodzieży wsi, organizowanie zawodów między sołectwami

		Gmina Drezdenko

		    5.000,-

		2012-2019

		Fundusz Sołecki , wkład własny* 

		



		5.

		Organizacja imprez kulturalnych: spotkania okolicznościowe dla mieszkańców, powołanie i praca w kołach zainteresowań, org. Ognisk, zabaw tanecznych

		Gmina Drezdenko

		   50.000,-

		2012-2019

		Fundusz Sołecki, Urząd Gminy, wkład własny* 



		6.

		Wzrost bezpieczeństwa i estetyki wsi : dokończenie budowy drogi asfaltowej i remont już istniejących 

		Gmina Drezdenko

		500.000,-

		2013-2015

		Samorząd Gminy , Fundusze UE 



		7.

		Budowa oświetlenia drogi głównej wsi Duraczewo i Goszczanówko

		Gmina Drezdenko

		100.000,-

		2014-2019

		Samorząd Gminy , Fundusze UE



		8.

		Poprawa estetyki wsi: podniesienie estetyki posesji, udział mieszkańców w sprzątaniu wsi

		Gmina Drezdenko

		10.000,-

		2012-2019

		Wkład własny*, Fundusz Sołecki



		9. 

		Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza poniemieckiego

		Gmina Drezdenko

		50.000,-

		2013-2019

		Samorząd Gminy , Fundusz Sołecki, wkład własny* 



		10. 

		Remont Kościoła i figurki Matki Boskiej 

		Gmina Drezdenko

		200.000,-


  13.000,-

		2012-2018

		Samorząd Gminy , Fundusze UE



		11. 

		Integracja i edukacja mieszkańców. Działalność szkoleniowo-edukacyjna. Działalnośc integracyjna wśród mieszkańców. 

		Gmina Drezdenko

		50.000,-

		2012-2019

		Samorząd Gminy , Fundusze Sołectwa, wkład własny* 



		12. 

		Rozwijanie przedsiębiorczości. Aktywizacja społeczności lokalnej 

		Gmina Drezdenko

		100.000,-

		2012-2019

		Fundusze UE, Samorząd Gminy, Fundusz Sołectwa, 





* praca własna mieszkańców sołectwa 


Plan Odnowy Miejscowości będzie dla mieszkańców miejscowości Goszczanówko  źródłem informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także  informacją o postępach prowadzonych prac. Podczas przeglądu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości mieszkańcy wsi będą brać czynny udział w zgłaszaniu potrzeb remontowych i inwestycyjnych.


VIII. Podsumowanie


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 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak


również stanowić  będzie wytyczne dla władz Gminy Drezdenko przy


opracowaniu kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości.


Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia


na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych


i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów


wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności


wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki


obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności


turystycznej  i inwestycyjnej.


Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu


7 najbliższych lat realizacje kilku zadań. Istota tych zadań jest


pobudzenie aktywności  środowisk lokalnych oraz stymulowanie


współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych


z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele


Planu przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kultury,


edukacji, sportu i rekreacji.


Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć


integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu


wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji


społecznych.
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