
UCHWAŁA NR XLIX/322/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa 
Głuchów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559) Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawiony przez Sołtysa 
Sołectwa Głuchów i uchwalony przez Zebranie Wiejskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów  przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa 
Głuchów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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z dnia 12 kwietnia 2022r. 
 

 

 

 
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

Głuchów 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Głuchów, marzec 2022 r. 
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1. Wprowadzenie 

Podstawą rozwoju miejscowości Głuchów jest dokument pn. „Plan Odnowy 

Miejscowości Głuchów", który określa wizję i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi 

na lata 2022 - 2029. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez 

Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju. 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. 

Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów służących wspieraniu 

obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Regionalne Programy Operacyjne oparte na środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, 

dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić 

komfort życia lokalnym społecznościom. 

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów" są spójne z Narodową Strategią 

Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ze Strategią Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego. Działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują 

do dokumentów strategicznych wyższego rzędu. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, 

analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju 

przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem w perspektywie 7 lat. Plan Odnowy umożliwia 

efektowne gospodarowanie zasobami, stałą ocenę postępów i korygowanie błędów, zaangażowanie 

władz lokalnych i mieszkańców w planowaniu swojej przyszłości oraz sprzyja realistycznej ocenie 

mocnych i słabych stron miejscowości i uniknięciu przez to wielu problemów. 
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2. Charakterystyka miejscowości. 

 

Wieś Głuchów to jedna z 26 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym 

tworzących Gminę Kawęczyn, położonej w południowo – wschodniej części Wielkopolski, w 

powiecie tureckim. Poniższa mapa ukazuje Gminę Kawęczyn na tle powiatu tureckiego. 

Rys. 1 Położenie Gminy Kawęczyn na mapie powiatu tureckiego. 

  

 GMINA KAWĘCZYN  

 

 

Gmina zajmuje powierzchnię 10106 ha, a powierzchnia sołectwa Głuchów wynosi 908,67 ha. 

W gminie nie ma większych zbiorników wodnych, ale przez teren gminy rozciąga się malowniczy 

krajobraz doliny rzeki Teleszyny, który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. 

Można tu spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin. Na terenie gminy osiedlił się bocian czarny – co 

stanowi niezwykłe wydarzenie ornitologiczne, gdyż jest to gatunek bardzo rzadki i płochliwy.  Przez 

gminę nie przebiega żadna czynna linia kolejowa.  
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Rys. 2  Położenie Głuchowa na mapie Gminy Kawęczyn 

 

 

 

 Głuchów to jedna z największych miejscowości, położona  w południowej części gminy i 

oddalona od Kawęczyna o niespełna 6 km. Przez Głuchów przebiega droga wojewódzka nr 471, 

prowadząca na południowy zachód w kierunku Opatówka i dalej do Kalisza. 

 Pierwsze wzmianki o Głuchowie pochodzą z 1374 roku, w związku z zapiskami dotyczącymi 

posiadłości rodu Nałęczów, w skład których wchodził Głuchów. Być może w okresie średniowiecza 

funkcjonował na tym terenie dwór na kopcu, mający charakter obronny. 

 W kolejnych wiekach miejscowość często zmieniała swoich właścicieli, wśród których 

pojawiły się rody Zarębów, Ostrowskich, Wężyków, Pstrokońskich, Cieleckich, Borzęckich                

i Gałczyńskich. Ci ostatni, w 1753 roku ufundowali miejscowy kościół.  Z roku 1786 pochodzi 

kolejny ważny dokument, będący opisem istniejącego dworu obronnego, wzniesionego na kopcu o 

średnicy 40 m. Dwór w tym okresie znacznie podupadł. 

 Okres XIX przyniósł pewne zmiany. Na terenie Głuchowa znajdowało się 25 domów i 182 

mieszkańców oraz 43 osadników. Najprawdopodobniej zespół dworski powstał w II poł. XIX 

wieku, jako własność rodu Zaborowskich. W jego skład wchodził dwór, zabudowania gospodarcze, 

park i stawy rybne. Okres okupacji nie przyniósł miejscowości znaczących strat. 

Głuchów 
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 W 1946 roku na terenie wsi zawiązała się Ochotnicza Straż Pożarna. Dawny dwór stał się 

własnością mieszkańców Głuchowa i z każdym rokiem zmieniał się w ruinę. Budynki gospodarcze 

powoli rozebrano, uzyskując z nich materiał budowlany. Budynek dworu służył do lat 60-tych, jako 

miejsce letnich spotkań i majówek. Jednak i on nie oparł się próbie czasu, ulegając pożarowi. 

Obecnie na jego miejscu można zauważyć resztki cegieł wystających z ziemi. 

   

3. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

 

Dziś Głuchów liczy  426  mieszkańców (stan na 31.12.2021r.) i jest jedną z najbardziej 

znanych miejscowości gminy Kawęczyn. Możemy tu podziwiać dawny spichlerz datowany na II 

połowę XIX wieku, który po wojnie został adaptowany na kościół parafialny, oborę murowaną oraz 

oficynę z przełomu XIX  i XX wieku. Wszystkie wymienione obiekty wchodziły w skład zabudowań 

dworskich. 

Wieś Głuchów jest zwodociągowana, posiada komunalną siec wodociągową zasilaną w wodę 

z ujęcia lokalnego - jest to wodociąg zbiorowy dla zaopatrzenia wsi w wodę. Miejscowość posiada 

także sieć elektro-energetyczną oraz sieć telefoniczną. Gospodarka odpadami jest uregulowana, 

gmina ma podpisana umowę z firmą na wywóz odpadów komunalnych od indywidualnych 

gospodarstw.  

 Na obszarze wsi nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. Całość zabudowy 

ogrzewana jest w sposób indywidualny, poprzez źródła ciepła zasilające poszczególne obiekty. 

Istniejące źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, koks) lub olejem opałowym. 

 

W miejscowości tej działa również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej posiadająca własną 

strażnice murowaną.  

Od 2004 roku działa drużyna OSP w Głuchowie, ćwicząca według międzynarodowego 

regulaminu CTIF, która może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami, w tym: zdobyciem srebrnego 

medalu na Olimpiadzie Pożarniczej w dniach 23-25 lipca 2009 r. w Ostravie w Czechach; 

Mistrzostwem Polski w zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTIF, które odbyły się w 

dniach 7-9 września 2012 r. w Białej Podlaskiej woj. lubelskie co dało prawo reprezentowania Polski 

na Olimpiadzie Pożarniczej CTIF we Francji w 2013 r. 
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Osiągnięcia MDP-CTIF Głuchów w zawodach sportowo-pożarniczych w latach 2016 - 2021 
 

Data zawodów Miejsce 

zawodów 

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce 

 

2016 

 

Pleszew 

 

 

Zawody Wojewódzkie MDP  

 

MDP Głuchów  I 

2016  Wisła 

 

Zawody Krajowe   

MDP Głuchów  I 

2018 Tuliszków Zawody Wojewódzkie MDP  MDP Głuchów II 

2018 Konin Zawody Krajowe MDP Głuchów VIII 

 

 

2021 

 

Pleszew Zawody Wojewódzkie MDP MDP Głuchów I 

2021 Konin Zawody Krajowe MDP Głuchów I 

 

 

Osiągnięcia OSP-CTIF Głuchów w zawodach sportowo-pożarniczych 
  

Data zawodów Miejsce 

zawodów 

Rodzaj zawodów Zajęte miejsce 

2016 Konin  Wojewódzkie Zawody CTIF  KDP Głuchów II 

OSP Głuchów III 

2016 Polanica Zdrój Zawody Krajowe  

KDP Głuchów IV 

OSP Głuchów I 

2021 Pleszew Wojewódzkie Zawody CTIF  KDP Głuchów I 

OSP Głuchów III 

2021 Konin Zawody Krajowe KDP Głuchów I 

OSP Głuchów III 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Rys. 3 Strażnica OSP Głuchów 
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Rys. 3   Drużyny  OSP, MDP,KDP  
podczas XI Wojewódzkich Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu 
CTIF 21 sierpnia 2021 r. w Pleszewie  

 

 
 

 

 

 

We wsi Głuchów znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem św. Macieja Apostoła         

w Głuchowie, który obecnie posiada 6 rzeźb zabytkowych: postacie św. Piotra, św. Pawła, św. Jana 

Nepomucena, Jezusa Ukrzyżowanego, Boga Ojca, św. Anny oraz dwa XIX-wieczne feretrony. Na 

terenie miejscowości znajduje się cmentarz parafialny z XIX wieku. 

Rys.5 Kościół w Głuchowie 

 

Przez teren wsi przebiegają wytyczone przez Gminę Kawęczyn szlaki piesze, rowerowe          

i konne. Wiosną 2014 roku w Gminie Kawęczyn rozpoczęły się prace związane z oznakowaniem 

szlaku konnego pt. „Kawęczyńska przygoda w siodle” oraz oznakowaniem pieszych i rowerowych 

szlaków dydaktycznych. Łączna długość oznakowanych w terenie  szlaków pieszo-rowerowych 

wynosi  113,3 km, natomiast szlaków konnych 91 km.  

Przez sołectwo Głuchów biegną następujące trasy rowerowe, konne: 

Trasa III (rowerowa) – SZLAK BOCIANICH GNIAZD  

kolor szlaku: czerwony, długość szlaku: 25 km, punkty dydaktyczne: 5, 6, 7, 8, 9, punkty 

widokowe: 2, 3, przebieg szlaku: Tokary Pierwsze - Okręglica - Chocim - Głuchów - Wilczków - 

Rzymsko BG - Głuchów - Milejów -Marianów (Siewieruszki) - Wojciechów - Milejów - Tokary 

Pierwsze 
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Rys. 6 Mapka szlaku czerwonego 

 

Szlak jeździecki nr 1 (główny) - "Z BOĆKIEM NA OGONIE", kolor: pomarańczowy; długość: 

41,9 km; przebieg szlaku: Młodzianów - Dziewiątka - Dzierzbotki - Ciemień - Marcinów - 

Potworów - Czajków - Marianów - Milejów - Głuchów - Okręglica - Chocim - Żdżary - Tokary II - 

Milejów - Żdżary - Marcjanów - Nowy Świat – Młodzianów. 

Na terenie sołectwa Głuchów znajdują się następujące krzyże i kapliczki: 

 

 

Rys. 7 Figura Pana Jezusa 

 

                                           

                                 

 

         Figurka Pana Jezusa powstała w 1884 roku, została wykonana 

z piaskowca. Lokalizacja kapliczki to rozwidlenie drogi powiatowej 

nr 4491P prowadzącej z Głuchowa do Goszczanowa i drogi 

gminnej nr 537P prowadzącej do Wilczkowa. 
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Rys. 8 Krzyż  na parceli naprzeciwko Kościoła 

 

                                    

Na parceli znajdującej się na 

przeciwko Kościoła w 

Głuchowie przed II wojną 

światową stał czworak pokryty 

strzechą, z okazałym wejściem  

i drewnianymi schodami, prowadzącymi w głąb domu, który 

pełnił funkcję plebanii. W 1938 r. majątek został sparcelowany, a parafia Głuchów zakupiła 

budynki po rządcy. Pomieszczenia byłej plebanii zostały wynajęte rodzinom: Gromadzińskich, 

Wisnych, Wrońskich i Szuszwalaków. Pod koniec lat 60-tych budynek ten spłonął. W latach 80-

tych pojawiły się próby przejęcia w/w działki w prywatne ręce. Proboszczem był wówczas 

przeciwnik systemu komunistycznego, "działacz Solidarności" ks. Stanisław Bazela. Duchowny, 

nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji, na przełomie lat 1983/1984, na środku placu postawił 

metalowy krzyż, wykonany przez Tadeusza Janasa kowala z Dobrej. W nocy z 22 na 23 czerwca 

1984 r. znak wiary chrześcijańskiej został zbezczeszczony i przewrócony. Znaleziono przy nim 

liny parciane  z metalowymi hakami, których sprawcy profanacji nie zdążyli zabrać, uciekając 

przed ks. Stanisławem Bazelą. Krzyż pozostał na ziemi, jako znak tamtych czasów, Obok niego 

postawiono kolejny, który został uroczyście poświęcony 12.08.1984 r. z udziałem 16 księży.       

W pobliżu krzyży stoi tablica, opisująca ich historię. Plac stał się miejscem modlitwy. Do dziś nie 

wyjaśniono, kto zbezcześcił to miejsce. 

Rys. 9 Krzyże i kapliczki przy cmentarzu parafialnym i kościele  

pw. Św. Macieja Apostoła w Głuchowie 
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Rys. 10 Kapliczka znajdująca się na skrzyżowaniu drogi 

wojewódzkiej nr 471 z drogą powiatową nr 4491 P przy posesji 

Henryki i Adama Orligórów 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11 Kapliczka na „Borku Głuchowskim” 

Historia kapliczki na "Borku Głuchowskim" sięga połowy XIX 

wieku, kiedy Polskę trapiła epidemia cholery. Mieszkańcy "Borku" 

postawili wówczas krzyż dwuramienny, nazywany cholerycznym, 

mający chronić tutejszą osadę przed ową straszliwą chorobą. 

Umiejscowiono go na początku wioski, na tzw. wygonie, czyli 

skrzyżowaniu drogi gminnej nr 649537P  biegnącej w kierunku 

Wilczkowa z drogą wewnętrzną w kierunku łąk. Po wygaśnięciu 

epidemii, krzyż przeniesiono kilkaset metrów w głąb miejscowości, na 

rozwidlenie dróg prowadzących do Wilczkowa. Stał tam do czasów II 

wojny światowej. Hitlerowcy niszcząc go, sprawili że symbol wiary 

chrześcijańskiej na dziesiątki lat zniknął z krajobrazu sołectwa. W 

latach, kiedy proboszczem parafii pw. Świętego Macieja Apostoła w Głuchowie był ks. Stanisław 

Bazela, zrodził się pomysł wzniesienia kapliczki. Po rozmowie z sołtysem Władysławem 

Czechowskim duchowny podjął decyzję o budowie obiektu sakralnego w miejscu, gdzie w dawnych 

latach stał krzyż. Ks. Stanisław Bazela, znany jako wielki działacz i przeciwnik komunizmu, nie 

zważając na bezwzględny ustrój, przeciwdziałający wierze i kościołowi, przedstawił swoje plany na 

ambonie. Po ich ogłoszeniu zgłosiła się do niego Helena Człapa, mieszkanka "Borku". Kobieta 

poinformowała Go, że od dłuższego czasu przechowuje krzyż, który zleciła wykuć Adamowi 

Simińskiemu, kowalowi z Chocimia. Strach przed władzą ludową nie pozwolił jej na ustawienie 

krzyża. Duchowny skłonił jednak parafiankę do budowy kapliczki. W 1983 roku wynajęła ona oraz 

opłaciła Ryszarda Bogusa, który wymurował postument. W tym samym roku ks. Aleksander 

Kwiatkowski, będący wówczas pomocnikiem ks. Stanisława Bazeli, poświęcił kapliczkę, którą do 

dziś opiekują się Czesław, Bożena i Mirosław Człapa. 
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Społeczeństwo Głuchowa jest raczej aktywne i zorganizowane. Chętnie uczestniczy we 

wspólnych spotkaniach, festynach i imprezach między sołeckich, takich jak Dzień Strażaka, Gminne 

Zawody Sportowo-Pożarnicze. W 2010 roku sołectwo Głuchów było gospodarzem Dożynek 

Gmino – Parafialnych. 

 

Rys. 12 Delegacja wieńcowa sołectwa Głuchów podczas Dożynek Gmino – Parafialnych                                     

w Kawęczynie w 2021 r. 

 

 

 

Rys. 13 Drużyny OSP Głuchów podczas zawodach sportowo-pożarniczych w Tokarach                      

w 2019 roku 
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Sołectwo posiada  zaplecze rekreacyjno-sportowe, które służy do organizowania imprez o 

charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym dla całej miejscowej ludności. Lokalne centrum 

rekreacyjne w Głuchowie zostało zagospodarowane poprzez zakup altany , montaż siłowni 

zewnętrznej, budowę placu zabaw dla dzieci oraz miejsce na ognisko. Powyższa inwestycja podniosła 

walory kulturalne i turystyczne miejscowości, realizacja inwestycji pozwoliła na zagospodarowanie 

wolnego czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju fizycznego jej mieszkańców. 

Sołectwo w 2018 roku zakupiło działkę , celem powiększenia cmentarza i utworzenia 

parkingu obok niego. Doposażyło także jednostkę OSP w sprzęt przeciwpożarowy a także na terenie 

sołectwa zostało zamontowanych 8 opraw ulicznych przy drogach gminnych. W miejscowości 

Głuchów – Borek stanęła nowa wiata przystankowa. 

 

                                                                                                                            Rys.14 Plac zabaw dla  

dzieci na  placu sportowo –                                                                                              

rekreacyjnym                                                       

    

    

    

                                                                     

 

 

 

 

Rys.15 Altana na placu sportowo –                                                                                              

rekreacyjnym                                                        
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Rys. 16 Siłownia na placu sportowo -  
rekreacyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ocena mocnych i słabych stron  
 

Analiza SWOT jest techniką analityczną służącą porządkowaniu informacji, dotyczących danego  

zagadnienia, na cztery grupy: mocne strony, słabe strony, szanse  oraz  zagrożenia.  Analiza  ta  

pozwala  na  programowanie  przyszłych działań  z uwzględnieniem czynników zewnętrznych  

i wewnętrznych,  które mają wpływ na ich realizację.   

Poniższa  analiza  została  stworzona  w  porozumieniu  ze  społecznością miejscowości,   

która miała możliwość wskazania  czynników stanowiących w jej ocenie mocne bądź słabe strony  

miejscowości oraz szanse i zagrożenia  dla  rozwoju.  

Technika analityczna SWOT posłużyła na posegregowaniu posiadanych informacji  

o miejscowości na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

4. S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę miejscowości, 

5. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę miejscowości, 

6. O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla miejscowości szansę korzystnej 

zmiany, rozwoju, 

7. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla miejscowości niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej lub utrzymania obecnych negatywnych tendencji. 

Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego i zawierają ocenę potencjału 

miejscowości. Natomiast dwa ostatnie odnoszą się do środowiska zewnętrznego na poziomie gminy, 

powiatu, województwa i kraju. 

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Gospodarka odpadami i segregacja śmieci Brak kanalizacji 
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Mała degradacja środowiska naturalnego Brak bogactw naturalnych 

Brak zakładów produkcyjnych 
zanieczyszczających środowisko 

Niska bonitacja gleb 

Wysokie zwodociągowanie sołectwa Brak gospodarstw ekologicznych 

Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna                    
i elektroenergetyczna 

Migracja młodych ludzi 

Wyznaczone szlaki rowerowe                    i 
piesze oraz konne 

Niska jakość życia w aspekcie kulturalnym i 
wypoczynkowo - rekreacyjnym 

Wzrost zaangażowania mieszkańców w 
poprawę wizerunku wsi 

Znikoma działalność pozarolnicza 

Silna drużyna OSP osiągająca sukcesy na arenie 
międzynarodowej 

Brak środków finansowych na realizacje zadań 

 Słabo wyposażona świetlica wiejska 

 Brak inwestorów zewnętrznych 

 Mała aktywność społeczna ludzi młodych 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Słaba znajomość języków obcych 

 

           CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Sprzyjająca polityka regionalna, w tym 
adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze 
strony rządu i władz wojewódzkich 

Powiększająca się ilość osób migrujących i 
emigrujących poza granice regionu i kraju 
połączona ze "starzeniem się" wsi 

Dostępność zewnętrznych środków 
finansowania (np. z Unii Europejskiej i 
krajowych) 

Brak pracy i perspektyw dla młodzieży 

 Zanik kultywowania tradycji 

 Odpływ młodzieży w poszukiwaniu 
zatrudnienia 

 Brak środków finansowych na realizację zadań 

 

 W interesie mieszkańców wsi leży podjęcie czynności, które pozwolą na pełny rozwój silnych 

stron miejscowości przy wykorzystaniu szans jakie stwarza zmieniające się otoczenie.  Jednocześnie 

należy podjąć działania, które zneutralizują bądź odsuną zagrożenia mogące pojawić się ze strony 

otoczenia zewnętrznego. 

Szansą dla wsi i jej mieszkańców jest pozyskanie funduszy unijnych z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz innych dostępnych środków na realizację zamierzonych zadań. 
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5. Wypracowanie wiodącego wizerunku miejscowości 

Analiza zasobów miejscowości, wynikające z niej mocne i słabe strony wskazują na możliwości i 

potrzeby rozwoju miejscowości. Dla mieszkańców Głuchowa oprócz zadań inwestycyjnych, jak np. 

budowa chodników, infrastruktura drogowa ważne są również inne przedsięwzięcia związane z 

odnowa wsi, inicjatywy pobudzające aktywność mieszkańców i służące integracji społecznej. 

Stworzenie jak najlepszych warunków życia mieszkańcom miejscowości wpłynie na jej rozwój, 

stanowi więc priorytet w wyznaczaniu kierunków rozwoju.  

Możliwości Sołectwa w realizacji przedsięwzięć opierać się mogą o środki budżetowe 

zabezpieczone do dyspozycji Sołectwa oraz osobiste zaangażowanie mieszkańców. W związku z tym, 

że realizacja zadań przekracza możliwości własne mieszkańcy będą wnioskować o przeznaczenie 

środków z budżetu gminy oraz skorzystanie z funduszy pomocowych, w tym w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”, Wielkopolska Odnowa Wsi itd. 

 

6. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców. 

Zadania, które mieszkańcy pragną zrealizować jako  najpilniejsze i najważniejsze dzięki wsparciu ze 

środków unijnych są m.inn. 

1)  utwardzenie placu/parkingu przy cmentarzu. Realizacja poprawi w znaczny sposób 

jakość życia mieszkańców sołectwa Głuchów oraz wpłynie korzystnie na jakość 

infrastruktury. 

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głuchów. Brak 

wystarczającej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kawęczyn może negatywnie 

wpływać na stan środowiska naturalnego. Nieskanalizowani mieszkańcy Głuchowa 

zmuszeni są do korzystania  z kanalizacji indywidualnej, której zbiornik często są 

nieszczelne, co wiąże się z realnym zagrożeniem przedostających się szkodliwych 

substancji do gleby oraz zbiorników wodnych. Sytuacja to rodzi ogromne zagrożenie dla 

środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia mieszkańców. 

3) Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Koszty 

energii rosną,  dla mieszkańców Głuchowa utrzymujących się z małych gospodarstw 

rolnych i pracy etatowej, stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów. Realizacja 

projektu i pozyskanie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych ograniczy koszty co 

zwiększy jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu wpłynie również na zachowanie 

czystości środowiska zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.  
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat 
 

  Wszystkie proponowane działania są zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego i 

Strategią Rozwoju Gminy Kawęczyn. Realizacja wymienionych zadań przyczyni się do poprawy 

jakości życia i pracy mieszkańców Głuchowa,  zaspokojenia ich potrzeb społecznych i kulturalnych 

oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej i wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości. 
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Lp. Nazwa zadania Cel 

 

Przeznaczenie 

 

Harmonogram realizacji 
Kwota zadania w zł 

i źródła jej pozyskania 

1 

Budowa, przebudowa, 

remont i bieżące 

utrzymanie dróg 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Komunikacja pieszych 

mieszkańców wsi  

i poprawa bezpieczeństwa 

2022-2028 500 000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

2 

Powołanie i 

funkcjonowanie 

organizacji 

pozarządowej działającej 

na rzecz rozwoju 

sołectwa 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz  

zaspokojenie potrzeb 

społecznych i 

kulturalnych. 

Prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju wsi 

2022-2025 20 000,00  

3 

Warsztaty i szkolenia 

podnoszące kwalifikacje 

mieszkańców 

Wzrost kompetencji i 

umiejętności 

mieszkańców 

Podnoszenie kwalifikacji oraz 

zdobywanie dodatkowych 

umiejętności. Spadek 

bezrobocia, poprawa jakości 

życia. 

2022-2028 

30 000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 
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4 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców i ochrona 

środowiska 

Dbanie o środowisko 

naturalne 

2022-2029 300.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

5 

Budowa, modernizacja 

oświetlenia ulicznego 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców i  

bezpieczeństwa na 

terenie wsi. 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Dbanie o środowisko 

naturalne. 

2022-2029 50.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

6 

Zakup i montaż urządzeń 

wykorzystujących 

odnawialne źródła 

energii  

Poprawa jakości życia 

mieszkańców i ochrona 

środowiska 

Dbanie o środowisko 

naturalne 

2022-2029 500.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 
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7 

Zakup i montaż urządzeń 

retencyjnych 

( zagospodarowanie wód 

opadowych) 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców i ochrona 

środowiska 

Dbanie o środowisko 

naturalne 

2022-2029 500.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

8 

Budowa, przebudowa, 

remont  sieci 

wodociągowej 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców 

2022-2029 500.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

9 

Zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego dla 

mieszkańców Głuchowa                                                                                        

. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców. Integracja 

mieszkańców.  

2022-2029 100.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 
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10. 

Budowa, rozbudowa 

sieci internatu 

szerokopasmowego 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju wsi/ Poprawa jakości 

życia mieszkańców. 

2022-2029 100.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

11. 

Renowacja zabytkowych 

kapliczek przydrożnych 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Poprawa wizerunku 

miejscowości 

2022-2029 100.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

12. 

Montaż oświetlenia 

ulicznego 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych 

Bezpieczeństwo 

mieszkańców 

2022-2029 75.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

13. 

Utwardzenie placu przy 

cmentarzu 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych 

Prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju wsi/ Poprawa jakości 

życia mieszkańców. 

2022-2029 100.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 

14. 

Renowacja, 

modernizacja i 

rozbudowa budynków 

należących do 

stowarzyszeń 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz 

zaspokojenie potrzeb 

społecznych 

Prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju wsi/ Poprawa jakości 

życia mieszkańców 

2022-2029 300.000,00 

Środki własne gminy 

Środki UE 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIX/322/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawionego 
przez Sołtysa Sołectwa Głuchów. 
 
Zebranie Wiejskie sołectwa, mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu 
Odnowy Miejscowości. Podjęta przez sołectwo inicjatywa ma na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców, pobudzanie i uatrakcyjnianie miejscowości. Ponadto przyjęty plan 
stanowi jeden z kroków do działań mających służyć pozyskaniu środków na rozwój 
społeczno – infrastrukturalny sołectwa. 
Z uwagi na możliwość rozwoju sołectwa oraz możliwość aplikowania przez Gminę 
Kawęczyn o pomoc finansową w ramach różnych programów, w tym Programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
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