Drugi obszar położony w centrum wsi obejmujący teren o powierzchni ok. 0,5 ha, ze względu
na swoje położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych
biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi. Z tego względu przebudowa
istniejącego placu zabaw jest zadaniem priorytetowym. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu
i w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Zaś mieszkańcy zachęceni
do wspólnego spędzania czasu, umacniają więzi między sobą.

1) Remont elewacji i dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Golejewku oraz
uporządkowanie jego otoczenia.
W ramach tego zadania dokonany zostanie remont elewacji i dachu kościoła pw.
Wszystkich Świętych oraz utwardzony zostanie teren wokół kościoła. Realizacja zadania
szacunkowo kosztować powinna ok. 900.000 zł.
2) Przebudowa placu zabaw wraz z odnowieniem chodników w centrum wsi i wymianą okien
w świetlicy wiejskiej.
W ramach zadania wykonana zostanie wymiana zniszczonego utwardzenia chodników
wokół centrum wsi, utworzone zostanie bezpieczne miejsce do zabaw dla dzieci, a także
wymienione zostaną okna w świetlicy wiejskiej. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok.
200.000 zł
− Rozwój fizyczny mieszkańców, organizacja czasu wolnego.
1) Nowoczesna wielofunkcyjna sala sportowo – rekreacyjna.
W ramach realizacji projektu przebudowana zostanie salka parafialna przeznaczonej na ten
cel. Po przebudowie i odnowieniu istniejącej, nieużytkowanej salki powstanie miejsce, w
którym dzieci będą mogły bezpiecznie i aktywnie odpoczywać. Szacunkowy koszt
realizacji zadania wynosi 1.500.000 zł
− Poprawa bezpieczeństwa, rozwój turystyki, poprawa komunikacji.
1) Budowa i oznakowanie nowych dróg rowerowych. Utworzenie nowoczesnego miejsca
zabaw dla coraz większej liczby dzieci, poprawa bezpieczeństwa.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placu
zabaw poprzez wymianę istniejących urządzeń zabawowych na nowe. Dodatkowo powstać
powinny ścieżki pieszo – rowerowe na najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów
trasach. Szacunkowy koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 1.500.000 zł.
− Ograniczenie podtopień pól i łąk oraz miejscowości Golejewko.
1) Regulacja Szpatnicy .
Rzeka Szpatnica dość regularnie zalewa okoliczne pola. Regulacja cieku wodnego w
znaczny sposób ułatwi pracę okolicznym rolnikom oraz wydatnie zmniejszy ponoszone
przez nich koszty, związane z zalewaniem pól. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok.
2.000.000 zł.
W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustala się dla miejscowości Golejewko projekt
priorytetowy:

Remont elewacji i dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Golejewku oraz
uporządkowanie jego otoczenia.

Przebudowa placu zabaw wraz z odnowieniem chodników w centrum wsi i wymianą
okien w świetlicy wiejskiej w miejscowości Golejewko.

5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.
W miejscowości Golejewko można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Pierwszy obszar to teren położony w północno-zachodniej części wsi obejmuje ok. 1,0 ha.
W obszarze tym znajduje się kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. Dzięki remontowi
budynku kościoła zostaną zaspokojone potrzeby religijne mieszkańców wsi oraz zachowane
zostanie dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń.

Szkółka jeździecka
Restauracja z możliwością wykupu obiadów
Baza hotelowa (25 miejsc) z perspektywą jej
powiększenia
Hipodrom
Chór Parafialny „Czestram”
Szlak Rajdów Konnych „Wielkopolska
Podkowa”
Plan budowy drogi rowerowej- początek
inwestycji
Pałac
Kościół
Stadnina koni
Powozownia
Park
Baszta
Aleja koni
Dobry dojazd
Infrastruktura techniczna (gaz, wod.kan., tel.)
Bliskość szkół
LZS
Caritas
Staw zarybiony (możliwość łowienia ryb)
Świetlica wiejska
KGW
Hodowcy gołębi
Dwa sklepy

Brak ścieżek rowerowych
Jakość dróg
Brak Sali gimnastycznej
Podtopienia – prace nad regulacją Szpatnicy
zostały rozpoczęte
Małe możliwości zajęć pozalekcyjnych
Mało osób aktywnych
Stan zabytków
Niewykorzystany pałac, park niedostępny
Niewykorzystany potencjał S. K.
Plac zabaw dla dzieci – wyposażenie
niesprawne
Słabe oświetlenie miejscowości

Szanse

Zagrożenia

Poprawa jakości dróg, chodnika, ścieżek

Ucieczka młodych

rowerowych

Dewastacje zabytków

Adaptacja sali parafialnej na salę gimnastyczno-

Patologie społeczne

rehabilitacyjną
Pieniądze na remont zabytków
Regulacja Szpatnicy

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną w okresie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.
Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Golejewko dokonali wyboru zadań oraz
wyznaczyli kolejność ich realizacji.

−

Ochrona zabytków, wygląd - estetyka wsi.

Zbiornik retencyjny (zalew) „Pakosław” z przylegającym terenem będzie służył jednocześnie
wypoczynkowi i rekreacji. Przewidywane jest od 2009 roku urządzenie kąpieliska, przystani
dla jednostek pływających oraz spływów kajakowych na rzece Orli.
Miejscowość Pakosław od kilku lat, współdziałając ściśle z Samorządem Gminnym, kieruje
swoje działania na wykorzystanie swoich walorów do promowania turystyki wiejskiej oraz
aktywnych form spędzania wolnego czasu. W związku z tym podjęto działania zmierzające
do powiększenia posiadanej bazy sportowej i uatrakcyjnienia bazy turystycznej.
Inwentaryzacja zasobów miejscowości Golejewko, które sprzyjają uprawianiu sportu
i turystyce:
a) Przez miejscowość Golejewko przebiega Ziemiański Szlak Rowerowy – trasa rowerowa
ukazująca wiele ciekawostek krajoznawczych, architektonicznych i przyrodniczych. Szlak
powstał pod patronatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
b) Przez miejscowość Golejewko przebiega Wielkopolski Szlak Wiatraczny – trasa
turystyczna prowadząca śladami istniejących wiatraków drewnianych. Szlak obejmuje
swoim zasięgiem południowo – zachodnie tereny Wielkopolski.
c) Przez miejscowość Golejewko przebiega Rowerowy Szlak Miodowy – lokalny szlak na
południu Wielkopolski, jeden z nagrodzonych obiektów agroturystyki aktywnej wśród
produktów markowych Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska
Gościnna". Trasa rowerowa tworzy pętlę o długości 15 km prowadzącą po bardzo
urokliwych terenach gminy Pakosław.
d) Przez miejscowość Golejewko przebiega Szlak Rajdu Konnego „Wielkopolska Podkowa”
– wytyczony został na terenie Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska
Gościnna". Przebiega on przez teren siedmiu gmin: Poniec, Krobia, Pępowo (powiat
gostyński), Kobylin (powiat krotoszyński), Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka (powiat
rawicki).
e) Międzynarodowy Szlak Rowerowy R9 (w powiecie liczy ok. 26 km) Międzynarodowa
trasa R-9 z Chorwacji do Gdańska liczy 1930 kilometrów. Została wyłączona
z Europejskiego Systemu Szlaków Rowerowych Euro-Velo. Trasy te obsługują
dalekodystansową, międzynarodową turystykę rowerową, ale służą także lokalnym
społecznościom i regionom. Ich odcinki przecinające poszczególne miasta mogą
i powinny obsługiwać lokalny ruch rekreacyjny, umożliwiając bezpieczne weekendowe
wyjazdy poza miasto, a także regionalną turystykę rowerową.
f) W Golejewku znajduje się także hipodrom, położony w otoczeniu urokliwego lasu
i zajmujący powierzchnie ok. 2,0 ha. Podczas organizowanych od wielu lat zawodów
konnych w powożeniu możemy podziwiać kunszt, jakość i asortyment powozów konnych
sportowych i rekreacyjnych.
g) W Golejewku znajduje się także urokliwy zespół pałacowo – parkowy z XVII wieku.
Rozległy park zachęca do spacerowego spędzania wolnego czasu.
Istniejąca baza turystyczno – sportowa może być solidnym fundamentem pod zachęcenie
turystów do częstszego odwiedzania terenów gminy, a mieszkańców do aktywnego
wypoczynku.
3. Ocena mocnych i słabych stron Golejewka.
Mieszkańcy wsi Golejewko dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans
i Zagrożeń

Silne strony

Słabe strony

4-rodzinne. W Golejewku mieszkają 92 rodziny. Sołtysem jest od 8 lutego 2007 roku jest
Tomasz Michalski. Wcześniej sołtysami byli: Leon Jóskowiak, Wincenty Włodarczyk i
Antoni Stelmach. Obecna rada sołecka składa się z następujących osób: Deka Mariusz,
Gotszling Tomasz, Maćkowiak Regina, Małecki Tadeusz, Stachowski Mieczysław,
Wojtyczka Janina. Wieloletnim radnym Rady Gminy Pakosław jest Józef Chudy. W wiosce
znajduje się stadnina koni – stanowiąca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której
prezesem
jest
Marian
Dudzik.
Gospodarstwo
liczy
50
klaczy
z przychówkiem. Są to konie pełnej krwi angielskiej. Ponadto hoduje się około 250 sztuk
bydła mlecznego w gospodarstwie Chojno.
ryc. Położenie Golejewka

W Golejewku znajduje się 7 indywidualnych rolników (w tym trzech ma gospodarstwa rolne
pow. 7 ha). Gleby gruntów rolnych są tu wyjątkowo dobre, gdyż ponad 70% ogółu tych
gruntów mieści się w klasach trzecich. Większość mieszkańców to emeryci i renciści. Kilku
mieszkańców pracuje w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego w Golejewie (ZPM Dworecki
sp. j.) i w Białymkale (ZPM H.J. Majerowicz). Kilka osób ma pracę w Stadninie Koni,
pobliskim Tartaku SOMAPOL w Chojnie. We wsi znajduje się zakład malarski, dwa sklepy
spożywczo-przemysłowe i jeden sklep z art. przemysłowymi.
W wiosce działa Koło Gospodyń wiejskich, które dysponuje wypożyczalnią sprzętu
gospodarstwa domowego.
Golejewko ma rynek, który jest pełen zieleni. Ulice nie mają nazw. W przeszłości była tutaj
szkoła podstawowa, która została przerobiona na świetlicę wiejską. Organizuje się w niej
uroczystości i zabawy. Zabudowa wsi jest murowana. Zabudowa przebiega w kierunkach
północ-południe i wschód-zachód. W Golejewku znajduje się kościół parafialny
p.w. Wszystkich Świętych. Na cmentarzu postawiony jest pomnik ku pamięci osób, które
straciły życie w I wojnie światowej i w czasie powstania wielkopolskiego. Proboszczem jest
aktualnie ks. Stanisław Czubak.
Przez wieś prowadzi droga powiatowa Rawicz – Dubin. Na terenie Golejewka jest jej ok. 700
mb. Drogi gminne na terenie wsi zajmują ok. 550 mb. Wieś jest w 100% zwodociągowana,
stelefonizowana i zgazyfikowana, a w 93% skanalizowana.
Odnowa Kościoła w Golejewku niw figuruje w dokumentach strategicznych gminy, ponieważ
wniosek złożony ma być przez parafię Golejewko. W chwili obecnej Gmina Pakosław
przystępuje do przygotowania „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław
na lata 2008 – 2011”. Jego uchwalenie planowane jest na przełomie bieżącego roku.

2. Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.

Gmina Pakosław stwarza możliwość rozwoju turystyki wiejskiej w nieskażonym
odpadami przemysłowymi środowisku naturalnym. Najbardziej znaną atrakcją turystyczną
jest Stadnina Koni „Golejewko” z muzeum powozów uznawanych za drugie po Łańcucie,
z salą nagród zdobytych przez golejewskie konie oraz jedyną w Europie aleją zasłużonych
koni. Warto odwiedzić też zespoły parkowo – pałacowe w Osieku i Pakosławiu. Szansą
rozwoju turystyki aktywnej w gminie jest turystyka konna i rowerowa. Gospodarstwa
agroturystyczne i rancza konne mają ofertę wypoczynku weekendowego, z wykorzystaniem
szlaku konnego i tras rowerowych: lokalnego „Szlaku Miodowego”, wielkopolskiego szlaku
rowerowego pod nazwą „Ziemiański Szlak Rowerowy” oraz Międzynarodowego Szlaku
Rowerowego R-9 Euro-Velo. Nad rzeką Orlą powstał zbiornik retencyjny (zalew)
ochraniający dolinę rzeki przed powodzią i służący do gromadzenia wody „Pakosław”.

- Wojciech Choiński - jako trofeum z bitwy pod Chocimiem (1621r.). W elewacji frontowej
wmontowano kilka oryginalnych kul armatnich. Pałac neorenesansowy z bogatymi
elewacjami frontowymi pobudował w poł. XIX w. Marceli Czarnecki, jako prezent ślubny dla
syna Antoniego. Budynek otoczony jest pięknie utrzymanym parkiem w stylu angielskim
o pow. 4,6 ha. W powozowni warto obejrzeć ciekawą kolekcję 25 powozów oraz zbiór sań
z I poł. XX wieku. Znajdziemy tu tzw. bryczkę bisku-pińską, wózek osadników pruskich i
bryczkę boogi zbudowaną na zamówienie premiera Jaroszewicza do polowań z podjazdu…
W izbie tradycji gromadzone są puchary i trofea, a na ścianach wiszą akwarele sławnych koni
pełnej krwi. Najstarsze trofeum pochodzi z 1956r. i upamiętnia wygraną w Wielkiej
Warszawskiej.
Stadninę
Koni
Pełnej
Krwi
Angielskiej
założył
w Golejewku w 1921 r. Janusz Czarnecki. Podczas wojny stadnina uległa rozproszeniu. Po
wojnie odbudowano ją z włoskich koni o wielkiej wartości hodowlanej m.in. ze słynnej stajni
Frederico Tesio. Dzisiaj na terenie stadniny przebywa około 100 koni: 40 klaczy
zarodowych,
4 reproduktory i 15 koni pod rekreację, nie licząc tych, które czasowo znajdują się na
Służewcu. Około 30% polskich klaczy pełnej krwi angielskiej wywodzi się właśnie z
Golejewka.
Zabytkowy
kościół
pw. Wszystkich Świętych z 1903r. powstał na miejscu wcześniejszego. Nad bramą wejściową
do
legendy
wmontowano
relief,
który
nawiązuje
o jednym z Choińskich, który cudem uratował się z okolicznych bagien, za co w 1522r.
ufundował świątynię. Secesyjną polichromię wykonał w 1910r. Antoni Procajłowicz.
Z zabytkowych przedmiotów warto zwrócić uwagę na tryptyk ze Świętą Rodziną z poł. XVII
w. i na zasłonę przedniej części ołtarza, który w rzeczywistości jest tureckim czaprakiem
zdobytym pod Chocimiem przez Adama Choińskiego. Spójrzmy także na liczne portrety
trumienne, tablice herbowe i nagrobki tej zasłużonej dla kraju wielkopolskiej szlachty.

fot. Kościół w Golejewku

Nazwa: Golejewko - wieś
Województwo: wielkopolskie
Powiat: rawicki
Gmina: Pakosław
Ludność: 231
Kod: 63-920 Pakosław
Wieś Golejewko położona jest w odległości 2 km od Pakosławia – stolicy gminy.
Zamieszkuje ją 234 osoby.
Golejewko położone jest na wschód od Chojna i niemal łączy się zarówno z Chojnem jak i
Golejewem.
Wioska
liczy
64
numery
domów
mieszkalnych,
w
tym
dwa
bloki
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI GOLEJEWKO
PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
Golejewko 2010 – 2020
Aktywni tak, jak nasi ojcowie, pielęgnujący tradycje i religię,
dbający o wysoką jakość życia
1. Charakterystyka wsi Golejewko.
2. Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.
3. Ocena mocnych i słabych stron Golejewka.
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.
5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości
Golejewko. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji
podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących
przedsięwzięć rozwojowych.
Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki
pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma
służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i
technicznej w miejscowości Golejewko.
rys. Położenie Gminy Pakosław

1. Charakterystyka wsi Golejewko.

Rys historyczny. Golejewko należy do jednych z najstarszych kasztelani,
strażnic wielkopolskich ze stałą załogą, wzmiankowane jako Czestram w
bulli papieża Innocentego II już w 1136r.! Pozostałością starych założeń
obronnych
są
z
pewnością
fosy
otaczające
pałac
z trzech stron. Po warownym zamku zachowała się wieża strażnicza z
bramą przejazdową, obecnie w stylu renesansowym. Wieża jest
zwieńczona baniastym hełmem, na którego szczycie zamontowano
złoty półksiężyc. Według tradycji umieścił go tam dziedzic Golejewka

