PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZOŁOWO

V. Planowane zadania inwestycyjne oraz opis i charakterystyka obszarów o
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne.
1. Planowane zadania inwestycyjne.
Projekty
1. Budowa
oświetlenia.
Montaż lamp

2. Budowa placu
zabaw

Cele
− zwiększenie
bezpieczeństwa,
− usprawnienie ruchu
drogowego,
− zapobieganie
niebezpiecznym
zdarzeniom
w miejscach
niebezpiecznych

- stworzenie
możliwości aktywnego
spędzania czasu na
świeżym powietrzu,
- wszechstronny rozwój
dzieci i młodzieży,
- wypełnienie czasu
wolnego dzieci,
- zapewnienie
sprawności fizycznej
dzieci,
- zdobywanie nowych
umiejętności,
- nawiązywanie
nowych znajomości.

Przeznaczenie
Budowa oświetlenia we wsi
ma spełniać swą
najważniejszą rolę: wpłynąć
na poprawę jakości życia
mieszkańców a tym samym
na ich bezpieczeństwo.
Teren na którym będzie
realizowana inwestycja
znajduje się na obszarze o
szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na
ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne.
W związku z tym, że nie ma
takiego miejsca we wsi plac
zabaw będzie służył dzieciom
jako miejsce aktywnego
spędzania wolnego czasu po
zajęciach szkolnych, a także
w okresie wakacyjnym.

Harmonogram
realizacji
2009 r.–
2010r.

Kwota i
źródło jej
pozyskania
Kwota:
180 tys. zł.
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW

2009 r.
-2010 r.

Kwota:
20 tys. zł.
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW
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- udoskonalenie bazy
3. Modernizacja
świetlicy poprzez: lokalnej dla
działalności kulturowo- zainstalowanie
oświatowej,
ogrzewania,
szkoleniowej
- uruchomienie
i rozrywkowej,
wentylacji
- wzrost estetyki
pomieszczeń,
pomieszczeń
- naprawę
świetlicowych,
oświetlenia,
- odnowienie
− poprawa jakości życia
toalet,
mieszkańców.
- docieplenie
obiektu,
- likwidacja
ścianki działowej,
- wymianę drzwi
wejściowych,
- odnowienie
szatni,
- zakup
wyposażenia do
kuchni i świetlicy.
- rozwój infrastruktury
4. Modernizacja
drogowej
i naprawa dróg.
- poprawa jakości życia
mieszkańców
- poprawa komunikacji
między
miejscowościami
- wzrost atrakcyjności
terenu.
- poprawa
5. Budowa
infrastruktury drogowej
chodników
- zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców.

Realizacja projektu
zakładającego modernizację
świetlicy zwiększy
atrakcyjność miejscowości na
zewnętrz estetyczny wygląd
świetlicy, stanie się
wizytówką miejscowości.

2011 r.–
30.06.2015

Inwestycje mają na celu nie
tylko poprawę warunków
życia mieszkańców, ale także
mają być bodźcem dla
przyszłych inwestorów,
którzy chcieliby rozwijać
swoją działalność na terenie
Czołowa.

2010 r. –
30.06.2015
r.

Na terenie miejscowości nie
ma chodników, obok
ruchliwych dróg co stwarza
duże niebezpieczeństwo dla
pieszych zarówno dorosłych
jak i dzieci oraz młodzieży.
Planowane chodniki powinny
powstać na odcinku od miasta
Radziejowa do miejscowości
Czołowa oraz w centrum wsi.
Teren na którym będzie
realizowana inwestycja
znajduje się na obszarze o
szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na
ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne.

2011 r. 30.06.2015
r.

Kwota:
304.902,00 zł
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW

Kwota:
250 tys. zł
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW
Kwota:
500 tys. zł
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW
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6. Wykonanie
tablicy
upamiętniającej
mieszkańców
Czołowa
poległych
w trakcie II
wojny światowej.

- pobudzanie
patriotyzmu,
- upamiętnienie
poległych
mieszkańców,
- pobudzanie
świadomości
historycznej.

7. Rekultywacja
stawu oraz
uporządkowanie
terenu wokół
stawu w centrum
wsi

- poprawa estetyki
miejscowości
- popularyzacja
lokalnych tradycji np.
„Nocy Świętojańskiej”
- utworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku
- wzrost świadomości
ekologicznej
mieszkańców.

Tablica ma oddać cześć
pamięci poległym
żołnierzom pochodzącym
z Czołowa tj.:
- Franciszek Bogusławski,
- Kazimierz Igła,
- Marian Śrubas,
- Leon Gabski,
- Władysław Zabłocki – zginął
pod Monte Casino.
Działania w tym zakresie
przewidują:
- oczyszczenie i pogłębienie
stawu,
- uporządkowanie terenu
wokół stawu z nieczystości,
- uporządkowanie brzegów
stawu,
zagospodarowanie miejsca
pod kątem walorów
rekreacyjnowypoczynkowych

2011 r. –
30.06.2015
r.

Kwota:
20 tys. zł.
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja
z PROW

2011 r. –
30.06.2015
r.

Kwota:
70 tys. zł
Źródła:
- budżet
gminy
- dotacja z
PROW

Tereny, na których będą realizowane inwestycje znajdują się na obszarze o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

2. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne jest centrum miejscowości Czołowo.

Teren ten zajmuje powierzchnię 1,25 ha, na jego obszarze znajduje się świetlica
wiejska i plac zabaw dla dzieci. Obszar ten ze względu na swoje zastosowanie jest naturalnym
miejscem spotkań mieszkańców, w których biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci
najmłodsi. Przy świetlicy działa Koło Gospodyń Wiejskich, odbywają się tam także imprezy
gminne np. obchody Nocy Świętojańskiej.
Do świetlicy przylega niezagospodarowany obszar, który po odpowiedniej
rewitalizacji będzie miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym. Zlokalizowany przy świetlicy
plac zabaw wyposażony jest w niewielką ilość urządzeń do zabaw dla dzieci (np. huśtawka
wahadłowa, zestaw zabawowy, sprężynowiec itp.).
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Istnieją plany aby w przyszłości przenieść Bibliotekę Gminną z miejscowości Płowce
do Czołowa i stworzyć Gminne Centrum Kultury. W ten sposób stworzone zostaną warunki i
miejsce do spotkań, nawiązywania kontaktów oraz pobudzania aktywności społeczności lokalnej.
Świetlica wiejska w Czołowie ma bardzo dobre warunki funkcjonalno – przestrzenne, ze względu na
swoje położenie - znajduje się w niedalekiej odległości (ok 2 km) miasta Radziejów, z którym łączy
się droga powiatową nr 2844C. Jest to miejsce, które idealnie wpasowuje się w obszar o

szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno sołectwa Czołowo,
jak wszystkich mieszkańców Gminy Radziejów.
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