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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, którego realizacja będzie współfinansowana z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków 

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z podstawowych działań tego Programu i jednocze-

śnie kluczowe zadanie, jakie stoi przed Polską w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jego realizacja stworzy warunki dla rozwoju społeczno–ekonomicznego obszarów wiej-

skich i aktywizacji ludności wiejskiej, poprzez wsparcie inwestycyjne projektów dotyczą-

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zmierza do podniesienia standardu Ŝycia na obsza-

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

oraz promowanie terenów wiejskich. UmoŜliwi ono równieŜ kształtowanie toŜsamości spo-

łeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrak-

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

proporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do terenów miejskich. 

Punktem wyjścia do odnowy wsi i jej rozwoju, w tym do podniesienia warunków Ŝy-

cia i pracy mieszkańców będzie Plan odnowy miejscowości. Jego opracowanie i zatwier-

dzenie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Będzie ono równieŜ pomocne dla władz gminy Łańcut przy opracowaniu kierunków roz-

woju miejscowości Głuchów. 

W ramach Planu wsparciem finansowym zostaną objęte między innymi projekty do-

tyczące budowy i wyposaŜenia obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, kształ-

towania obszaru przestrzeni publicznej, budowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, odnowy i eksponowania lokalnych pomników historycznych oraz 

zabytkowych budynków, a takŜe zwyczajów, obrzędów i produktu lokalnego. 

Plan Odnowy Miejscowości Głuchów jest dokumentem wyznaczającym strategię 

działań w sferze społeczno-gospodarczej tej miejscowości w latach 2008-2015.  

Punktem wyjścia do jego opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut 

na lata 2004–2006, z perspektywą na lata 2007-2013 i Strategia Rozwoju Gminy Łańcut 

na lata 2008-2020, z którymi to dokumentami jest on spójny. 

Zawiera on charakterystykę miejscowości, inwentaryzację jej zasobów, analizę 

mocnych i słabych stron, kierunki rozwoju wraz zaplanowanymi przedsięwzięciami oraz              

z zestawieniem szacunkowych kosztów i harmonogramem działań. 

Plan jest dokumentem dopuszczającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od 

zmieniającej się sytuacji społecznej i uwarunkowań finansowych. MoŜe on być uzupełnio-

ny o nowe zadania, w zaleŜności od uruchomienia konkretnych mechanizmów wsparcia 

finansowego Wspólnot Europejskich, jak równieŜ pozwala on na zmianę kolejności wdra-

Ŝania zaplanowanych działań. 
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2. Wprowadzenie  

Plan Odnowy Miejscowości Głuchów jest podstawowym dokumentem strategicznym, 

określającym przewidywane kierunki rozwoju tej wsi na przestrzeni najbliŜszych 7 lat. 

Obejmuje on swoim zasięgiem jedną miejscowość i zakłada realizację na jej terenie 

lokalnych przedsięwzięć, słuŜących poprawie standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi. 

W swoich działaniach skupia się na zagadnieniach społeczno-kulturowych, posiada-

jąc równocześnie ograniczony, gospodarczy charakter. Dzięki bezpośredniej bliskości 

miejscowych problemów społecznych i wskazaniu realnych moŜliwości ich rozwiązania,  

stanowi on uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, która jest 

planistycznym dokumentem wyŜszego szczebla dla obszarów infrastrukturalnych i gospo-

darczych.  

ZałoŜeniem Planu jest zachowanie i rozwój atrakcyjności wsi jako miejsca zamiesz-

kania, pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Jego przewodnią ideą jest zaplanowanie 

oraz realizacja ujętych w nim zadań w sposób akceptowalny oraz wykonalny dla lokalnej 

społeczności.  

WdroŜenie ujętych w Planie zadań pozwoli na zwiększenie zainteresowania Ŝyciem 

na terenie miejscowości, którego standard nie odbiega od tego, jaki zapewniają ośrodki 

miejskie, a stan naturalnego środowiska, walory przyrodnicze i ekologiczne gwarantują 

korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Ponadto realizacja załoŜonych działań wyeks-

ponuje lokalny charakter miejscowości i jej kulturową toŜsamość. 

Plan Odnowy przewiduje w ciągu najbliŜszych 7 lat wdroŜenie na terenie miejscowo-

ści szeregu działań, które wykonywane przez członków lokalnej społeczności, przy zaan-

gaŜowaniu środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, pozwolą osiągnąć 

poprawę warunków Ŝycia na wsi i realizację kluczowych celów strategicznych dotyczących 

tego obszaru. 

UmoŜliwi on racjonalne gospodarowanie zasobami miejscowości oraz stworzy wa-

runki właściwego wykorzystania istniejącej infrastruktury i posiadanych oraz pozyskanych 

środków finansowych. 

Plan pozwoli włączyć władze lokalne oraz mieszkańców w proces współdecydowania 

o swojej przyszłości i zwrócić uwagę na moŜliwości oraz potencjalne problemy, które mo-

gą pojawić się w kolejnych latach w trakcie jego realizacji. 

Powstał on z inicjatywy mieszkańców sołectwa, przy współudziale pracowników 

Urzędu Gminy Łańcut, w oparciu o wskazania społeczności lokalnej.  

Dokument ten jest wynikiem oceny i analizy miejscowych zasobów, jak równieŜ wy-

razem ich mobilizacji oraz zaangaŜowania w partnerską inicjatywę dla osiągnięcia załoŜo-

nych celów. Zestawienie i usystematyzowanie w nim zaplanowanych do realizacji na te-

renie Głuchowa działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 
 
3.1 PołoŜenie 

Głuchów jest jednym dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.           

Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

 

  
 Miejscowość połoŜona jest na granicy dwóch krain geograficznych Zapadliska Pod-

karpackiego oraz Pogórza Karpackiego. Usytuowana jest ona na wschód od Łańcuta,            

w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a jej połoŜenie wyznaczają współrzędne 50010’ N i 

22032’ E.  

 Głuchów od południa graniczy ze wsią Sonina, od wschodu z Kosiną, od północy                    

z miejscowościami Dębina, Białobrzegi i Wola Dalsza, natomiast od zachodu z Łańcutem. 

 Wieś połoŜona jest przy waŜnych międzynarodowych szlakach komunikacji drogowej 

i kolejowej. 

Głuchów leŜy po obu stronach najstarszej i najdłuŜszej drogi łączącej wschodnią i 

zachodnią Europę. Droga ta licząca ponad 4.500 km przebiega przez miasta: Santiago de 

Compostella, Bordeaux, Tours, ParyŜ, Reims, Metz, Saarbruken, Mainz, Frankfurt nad 

Menem, Erfurt, Lipsk, Zgorzelec, Wrocław, Kraków, Lwów i Kijów. Trakt ten zwany          

w średniowieczu „VIA REGIA” jest ściśle związany z waŜnymi wydarzeniami europejskiej 

historii.  

Przez północną część miejscowości przebiega linia kolejowa ze stacja pasaŜerską,        

z której korzystają pasaŜerowie pociągów osobowych. 

 Północna część miejscowości ma charakter równinny, natomiast w części południo-

wej dominuje krajobraz pagórkowaty. Tutaj znajdują się wzgórza lessowe, wśród których 

najwyŜsze posiada wysokość 232 m n.p.m. 

 Z południa na północ przez wieś przepływa rzeka Sawa, po obu stronach której roz-

ciąga się szeroka dolina. Na jej obszarze oraz przy drodze krajowej E-4, przy drodze po-

wiatowej i drogach gminnych biegnących prostopadle do wspomnianej wyŜej trasy rozlo-

kowana jest zabudowa miejscowości. 

  We wschodniej części wsi, na potoku Granicznym znajduje się zbiornik retencyjno- 

rekreacyjny o powierzchni lustra wody 1,6 ha i maksymalnej wysokości piętrzenia              

ok. 3,5 m, który w najbliŜszej przyszłości będzie powiększony o kolejne półtora hektara. 

Miejscowość jest dobrze skomunikowana. Drogi publiczne w Głuchowie to droga 

powiatowa relacji Dąbrówki–Wola Dalsza–Głuchów (nr 1 520 R), oraz drogi gminne:          
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Głuchów-Pastwiska (nr 109876 R), Głuchów-Łozy (od rampy PKP) (nr 1 0 9871 R), Głu-

chów-Zagrody (nr 1 0 9673 R), Głuchów do przystanku PKP (nr 1 0 9874 R). 

       Liczba ludności miejscowości wynosi 1.694 (stan na 31.12.2007 r.),natomiast po-

wierzchnia sołectwa wynosi 732 ha.  

      

3.2 Funkcje 

 Jedną z funkcji miejscowości jest produkcja rolnicza, o czym świadczy odsetek po-

wierzchni uŜytków rolnych stanowiący 90 % ogółu jej powierzchni. Gleby występujące na 

terenie wsi są stosunkowo dobrej jakości. Dominuje II i III klasa bonitacyjna, co sprzyja 

uprawie roślin zboŜowych i okopowych.  

Strukturę gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnienie, a produkcja słuŜy 

przede wszystkim zaspokajaniu własnych potrzeb. Niewiele jest duŜych gospodarstw to-

warowych.  

        Głuchów jest wsią perspektywiczną. Istotną funkcją w jej rozwoju pełnią usługi             

w tym świadczone przez przedsiębiorstwa róŜnych branŜ: budowlane, transportowe, sa-

mochodowe (mechanika pojazdowa, blacharstwo), handlowo–usługowe, produkcyjno–

handlowe (P.P.H. Pączka, Barbara Pączka, Józef Pączka Sp. jw. - producent odzieŜy dzie-

cięcej), produkcyjno–handlowo–usługowe (P.P.H.U. „MEBLO-MAX” EKSPORT-IMPORT), 

produkcyjne („BISPOL” Sp. z o.o. – producent świec, podgrzewaczy i zniczy, Zakład Pro-

dukcji Mebli „GOLMEB” IMPORT-EKSPORT) hurtownie (Elektronic II, Hurtownia Płytek), 

zakłady usługowe (stolarski, instalacji wodno-kanalizacyjnych), Rolniczą Spółdzielnię Wy-

twórczo–Usługową i bar „ELMA”. 

         Ponadto waŜną funkcją miejscowości, która w przyszłości moŜe być główną pod-

stawą jej rozwoju i istotnym źródłem dochodów mieszkańców, jest turystyka.                       

 W Głuchowie rozwijają się dwa jej rodzaje. Turystyka kwalifikowana, opierająca się  

o funkcjonującą w miejscowości stadninę koni i zalew rekreacyjny oraz agroturystyka. 

 

3.3 Historia  

       Osadę Głuchów lokował w połowie XIV wieku Otto z Pilczy. Pierwsza wzmianka            

o  miejscowości zawarta jest w dokumencie donacji na rzecz parafii w Nowosielcach             

z 1384 r., w którym występuje niejaki Paulus de Gluchow, być moŜe wójt Głuchowa.  

 Na podstawie tego dokumentu moŜna stwierdzić, Ŝe wieś powstała przed 1384 r.,   

a więc za panowania Ludwika Węgierskiego lub Kazimierza Wielkiego. Było to niedługo po 

lokalizacji Łańcuta, kiedy to powstały takie wsie jak Krzemienica, Kosina, Albigowa i Mar-

kowa. 

 Przez następne dwa wieki Głuchów znajdował się w posiadaniu rodziny Pileckich        

z Łańcuta. Dbali oni o to, by okolica ta osiągnęła stopień wysokiego rozwoju. W połowie 

XVI wieku  w Łańcucie rozwijał swoją działalność cech płócienników. Płótna „bielono” na 

rozległym blichu, który znajdował się na polach leŜących między Głuchowem a Łańcutem. 

Stąd teŜ, część Głuchowa na wschód od Łańcuta nosi nazwę Zablesze. W centrum wsi 

znajdowały się zarybione stawy otoczone wałami. Miejsce to na starych mapach nosi na-

zwę Stawisko. 

 W II połowie XVI wieku część dóbr Pileckich wraz z Głuchowem odkupili Korniakto-

wie, uszlachceni mieszczanie obrządku ormiańskiego. Główną siedzibę mieli oni w Sośni-
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cy koło Radymna, a w Głuchowie na tzw. „Winnej Górze” znajdowała się ich druga rezy-

dencja, wybudowana przez Konstantego Korniakta. Zamek ten początkowo bardzo boga-

ty do ruiny doprowadził zięć Konstantego Jan Gratus Tarnowski.  

 W 1586 r. rezydencja stała się własnością Stanisława Stadnickiego zwanego „dia-

błem łańcuckim”. W wyniku walk toczonych przez niego ze starostą leŜajskim Opalińskim 

pałac został zniszczony. śołnierze Opalińskiego po wtargnięciu do Łańcuta zamienili rezy-

dencję w Głuchowie na stajnie. Zdewastowany wówczas pałac juŜ nigdy nie został odbu-

dowany.  

 W 1628 r. Stadniccy ugodą w Bieczu sprzedali dobra łańcuckie Stanisławowi Lubo-

mirskiemu. Głuchów naleŜący wówczas do klucza łańcuckiego przeszedł na własność rodu 

Lubomirskich.  

 W miejscowości juŜ od XVI wieku znajdował się folwark pańszczyźniany, a chłopi 

odrabiali pańszczyznę pieszą i sprzęŜajną oraz oddawali na jego rzecz pańszczyznę do-

datkową, okolicznościową.  

 Po pierwszym rozbiorze Polski ziemie tutejsze dostały się pod ponowienie austriac-

kie. Cesarz Józef II przeprowadzając róŜne reformy w swej monarchii uregulował dni 

pańszczyzny, a za panowania Franciszka I wybudowano szeroki trakt wiodący przez        

Głuchów w kierunku Przeworska.  

 Od 1816 r. dobra łańcuckie przeszły drogą spadku na rodzinę Potockich. Nowy ich 

właściciel Alfred Potocki starał się unowocześnić przejęte dobra. W miejsce dawnej            

3-polówki wprowadził płodozmian. DąŜył on równieŜ do uniezaleŜnienia folwarku od 

sprzęŜaju i narzędzi chłopskich.  

 Na folwarku w Głuchowie trzymano odtąd od 10 do 12 koni i kilkanaście wołów ro-

boczych, a samo gospodarstwo zaopatrzono w nowoczesny sprzęt.  

 W okresie od 1824 r. do 1827 r. wybudowano tu wielką owczarnię, w której hodo-

wano ponad 1.000 sztuk owiec, a w związku z utworzoną na terenie Łańcuta w 1835 r. 

cukrownią, na folwarku sadzono ok. 60 morgów buraka cukrowego.  

 Przeczuwając zniesienie pańszczyzny poczynając od lat 20 XIX wieku do prac polo-

wych w folwarku zaczęto werbować stałych robotników. W ten sposób w południowej czę-

ści wsi powstały zabudowania zwane Zagrodami.  

 W latach 50-tych XIX wieku przez Głuchów przeprowadzono 2 torową linię kolejową, 

łączącą Kraków ze Lwowem, zwaną koleją arcyksięcia Karola Ludwika. W Głuchowie wy-

budowano wówczas specjalny tor boczny i rampę kolejową, słuŜącą do przeładunku bura-

ków cukrowych.  

 W 1817 r. folwark głuchowski obejmował całą wschodnią cześć wsi po drogę wiodą-

cą od Zagród w kierunku Dębiny. W późniejszych latach stan posiadania głuchowskich 

chłopów zmniejszył się na skutek przejścia niektórych obszarów leŜących po lewej stronie 

wspomnianej drogi na rzecz folwarku. Stało się to prawdopodobnie w wyniku zmniejsze-

nia liczby ludności po epidemii cholery. 

 Trzy cmentarze choleryczne w Głuchowie, tj. na Zagrodach, pod Dębiną i w połowie 

drogi na Pastwisko świadczą o tym, Ŝe wielu mieszkańców zmarło wówczas w wyniku tej 

choroby.  

 Po ustąpieniu zarazy pozostała ludność miała zwiększoną ilość obowiązków wobec 

folwarku i ponosiła większe cięŜary na jego rzecz.  
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 Biorąc to pod uwagę, działające w 1846 r. na terenie Galicji ruchy chłopskie znaj-

dowały tu swoich sympatyków. Do Głuchowa przybywali wysłannicy Juliana Goslara, re-

wolucyjnego demokraty i współpracownika Edwarda Dembowskiego. Odbywały się tu 

tajne narady na temat podejmowanych działań na rzecz zniesienia pańszczyzny i uwłasz-

czenia chłopów. 

 Obawiając się tego rodzaju działalności austriacki rząd lokował po wsiach oddziały 

wojskowe. Podobnie było w Głuchowie, gdzie w miejscu obecnego budynku Zespołu Szkół 

znajdowały się koszary wojskowe, zwane później „Kasarnią”. W 1927 r. wieś otrzymała 

ten budynek na własność. Umieszczono w nim wówczas jedną klasę szkolną i świetlicę 

wiejską, słuŜącą organizacji spotkań i działalności nowo powstających organizacji wiej-

skich. 

 Kolejno utworzono w Głuchowie róŜne organizacje społeczne i polityczne: StraŜ Po-

Ŝarną, Związek Strzelecki (1934 r.), „Wici” (1935 r.), Stronnictwo Ludowe, Zespół Te-

atralny, Stowarzyszenie Akcji Katolickiej (1936 r.) i Związek „Społem” (1937 r.). 

 W okresie II wojny  światowej wielu mieszkańców wsi czynnie uczestniczyło w dzia-

łaniach wojennych i w akcjach ruchu oporu. Działali oni potajemnie i w konspiracji oraz 

walczyli na frontach. 
  

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego 

Usytuowany w centrum wsi, znajduje się po północnej stronie trasy krajowej         

E-40. Zbudowany został według projektu Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełły.  

Inwestycja zakończona została w 1986 r., natomiast parafię erygowano wcześniej                  

w 1979 r.  

W kościele znajduje się zabytkowa figurka Madonny z Dzieciątkiem Jezus, przenie-

siona  z kapliczki usytuowanej na skrzyŜowaniu dróg w kierunku Dębiny od strony przy-

siółka Zagrody. Figurka w 1987 r. została uznana za zabytkową, ustalono, Ŝe została wy-

konana w tzw. Szkole wiedeńskiej. 

 

 
   Kościół parafialny w Głuchowie  
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Kapliczka 

Znajduje się ona w części Głuchowa zwanej Zablesze. Wymurowana została w połowie 

XIX wieku. Wewnątrz niej umieszczona jest drewniana figura św. Jana Nepomucena. 

 

     Kapliczka w Głuchowie  
 
Dawny folwark Potockich 

We wschodniej części wsi znajdują się pozostałości dawnego folwarku Potockich, na 

które składa się murowany spichlerz z około 1920 r. oraz pozostałości dawnej stajni. 

 

 
 

Murowany spichlerz w Głuchowie 
 

Stanowisko archeologiczne 

Na wprost folwarku, powyŜej drogi krajowej E-40, góruje niewielkie wzniesienie              

tzw. „Winna Góra" (obecnie stanowisko archeologiczne), na której znajdowała się dawna 

rezydencja Korniaktów. 
 
 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW 

 

GŁUCHÓW  2008 11 

Miejsce pamięci narodowej 

 Znajduje się ono w lasku zwanym „Korczakiem”, gdzie w zimie 1944 r. Ŝołnierze 

niemieccy rozstrzelali 19 osób, prawdopodobnie więźniów tarnowskiego więzienia.               

W 1945 r. ciała zamordowanych zostały ekshumowane i złoŜone na cmentarzu ko-

munalnym w Łańcucie. W 1963 r. w miejscu zbrodni postawiono okolicznościowy obelisk 

z pamiątkową tablicą.  

 
Pomnik upamiętniający miejsce mordu  

 

Budynki publiczne 

Charakterystycznym budynkiem Głuchowa jest młyn usytuowany w pobliŜu kościoła 

wybudowany w 1920 r. przez Leonarda Słotę.  

 

 

 
Młyn gospodarczy w Głuchowie 
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3.5 Edukacja  

 W Głuchowie działają w ramach Zespołu Szkół: Przedszkole Publiczne, Szkoła Pod-

stawowa i Publiczne Gimnazjum. 

       W Przedszkolu uczy się 50 dzieci w 2 oddziałach, w Szkole Podstawowej 141 

uczniów w 7 oddziałach, natomiast w Gimnazjum Publicznym 21 uczniów w 1 oddziale. 

Uczniowie mają moŜliwość korzystania z biblioteki szkolnej, jak równieŜ wiejskiej. 

Wysoki poziom edukacji umoŜliwia uczniom zdobywanie wyróŜnień zarówno w konkur-

sach lokalnych jak i ogólnopolskich. 

 

 
                          Zespół Szkół w Głuchowie  
 

3.6 Organizacje społeczne  

W Głuchowie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zrzeszające i angaŜujące do pracy 

gospodynie domowe. Jego historia sięga 1936 r. kiedy to przy Kole MłodzieŜy Wiejskiej 

„Wici” powstała sekcja kobieca.  

W późniejszym okresie tego rodzaju sekcja działała przy Kole Związku Samopomocy 

Chłopskiej, by ostatecznie zafunkcjonować jako Koło Gospodyń Wiejskich działające             

w ramach Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. 

W miejscowości funkcjonuje równieŜ Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, dbają-

ca o bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe i przeciwpowodziowe sołectwa i gminy. Oficjalna 

organizacja oddziału OSP datuje się na 1926 r. Wówczas to zwerbowano 25 młodych lu-

dzi, którzy odbyli wcześniej słuŜbę wojskową, wybrano komendanta i naczelnika oraz 

podjęto działania w celu utworzenia bazy lokalowej dla nowopowstałej jednostki. Wyre-

montowano w tym celu budynek byłej kasarni wojskowej, gdzie siedziba OSP mieściła się 

do września 1939 r.  

Uszkodzony w wyniku działań wojennych budynek został rozebrany w 1945 r.               

a straŜacy podjęli trud budowy nowej siedziby. Inwestycja została zakończona 16 stycz-

nia 1977 r., a powstały w jej efekcie dom społeczny stał się bazą lokalową dla miejsco-

wych organizacji społecznych, w tym  równieŜ dla straŜaków ochotników.  

W ostatnich latach głuchowscy straŜacy oprócz statutowych działań związanych         

z zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym i przeciwpowodziowym sołectwa i gminy aktywnie 
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włączali się Ŝycie społeczno-kulturalne miejscowości. Zabezpieczali imprezy kulturalne i 

sportowe oraz pełnili honorowe warty. 

W Głuchowie istnieje równieŜ Ludowy Klub Sportowy „Głuchowianka”, zrzeszający  

sportowców i realizujący zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i aktyw-

nego stylu Ŝycia.  

W miejscowości funkcjonuje równieŜ Ośrodek Kultury, działający w strukturach Cen-

trum Kultury Gminy Łańcut.  

       

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej wynosi 396, na-

tomiast do sieci kanalizacyjnej 387 (stan na 31.12.2007 r.). 

 Wieś jest w pełni zelektryfikowana i zgazyfikowana. Gospodarka odpadami uregulo-

wana jest w ok. 90 %. Odpady komunalne są wywoŜone na składowisko znajdujące się  

w miejscowości Młyny w gminie Radymno.  

 Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki szklanej oparta na pojemni-

kach typu IGLO oraz zbiórka butelek, złomu i makulatury bezpośrednio z gospodarstw 

domowych. Liczba abonentów korzystających telefonów stacjonarnych wynosi 221. 

Według „Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sku-

teczności działania Policji w 2007 r.” w Głuchowie odnotowano łącznie 6 zdarzeń krymi-

nalnych, wśród których dominują kradzieŜe. 

 

3.8 Kultura  
 
        W Głuchowie funkcjonuje Ośrodek Kultury działający w ramach Centrum Kultury 

Gminy Łańcut, przy którym działają: 

- Kapela lwowska „Batiary od Zochy” 

- Zespół śpiewaczy „Jagódki” 

- Zespół wokalny „Chanson” 

- Teatrzyk dziecięcy „Psotki i śmieszki” 

- Zespół tańca estradowego „Quest” 

- Kabaret „Cicho-Sza” 

- Biblioteka publiczna 

                                                                           

           Zespół tańca estradowego „Quest”                                          Kapela „Batiary od Zochy” 
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WaŜniejsze imprezy kulturalne organizowane na terenie miejscowości: 

- Koncert Noworoczny, 

- „Majówka”- Festiwal Folklorystyczny, 

- „Weekend z Rodziną”, 

- DoŜynki wiejskie, 

- „Święto Chleba”. 

4. Inwentaryzacja zasobów społeczno–gospodarczych miejscowości 
 

ANALIZA ZASOBÓW 

Znaczenie zasobu 
Rodzaj zasobu Opis zasobu miejscowości 

Małe DuŜe          WyróŜniające 

1 2 3 4 5 

Środowisko           
przyrodnicze 

    

1. Walory krajobra-

zu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren równinny, urozmaicony 

wzniesieniami. 

 
 X 

2. Walory klimatu Klimat korzystny, dobrze nasłoneczniony  X  

3. Walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna, zarówno uŜytkowa jak i ozdob-

na. 

 

 
X 

 

4. Cenne przyrod-

niczo obszary i 

obiekty 

Na wprost folwarku góruje nad drogą krajową E-4 nie-

wielkie wzniesienie tzw. „Winna Góra" (obecnie stano-

wisko archeologiczne), na której znajdowała się dawna 

rezydencja Korniaktów. 

 

 

X 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona. Na terenach polnych moŜna 

spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy i zające. 

 X 
 

6. Wody po-

wierzchniowe 

Rzeka Sawa, zbiornik retencyjno–rekreacyjny.  
 X 

7. Wody podziemne Występują ujęcia wody podziemnej.   X 

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto–Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych. W rejonie do-

pływu Wisłoka–gleby aluwialne typu Mady. 

 

X 

 

9.Gleby Dobrej jakości, przewaŜa III i II klasa bonitacyjna   X 

10. Kopaliny Brak 

 

  X 

11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

Przez teren miejscowości przebiegają: trasa krajowa           

E-4, droga powiatowa relacji Dąbrówki–Wola Dalsza–

Głuchów (nr 1 520 R) oraz drogi gminne: Głuchów-

Pastwiska (nr 109876 R), Głuchów-Łozy (od rampy 

PKP) (nr 1 0 9871 R), Głuchów-Zagrody (nr 1 0 9673 

R), Głuchów do przystanku PKP (nr 1 0 9874 R). 

  

X 

Środowisko      

kulturowe 

    

12. Walory archi-

tektury wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami starej, trady-

cyjnej, sporo zabytkowych budynków mieszkalnych. 

  

  

X 
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13. Walory ukształ-

towania przestrzeni 

publicznej  

Centralne umiejscowienie  

 

  

X 

14. Osobliwości 

kulturowe 

Odbywające się corocznie cykliczne imprezy: 

- Koncert Noworoczny, 

- „Majówka” - Festiwal Folklorystyczny, 

- „Weekend z Rodziną”, 

- DoŜynki wiejskie, 

- „Święto Chleba”. 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Kościół parafialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego   
X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

Odpust w Dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego.  
X  

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, straŜ grobowa w okresie Wielkanocy, świę-

cone, obrzędy weselne, kolędowanie. 

 

 

X  

18. Tradycyjne 

potrawy 

Kapusta z grochem, Ŝurek.  
X 

 

19. Legendy, poda-

nia i fakty histo-

ryczne 

- Legenda związana z załoŜeniem miejscowości przez 

Ottona z Pilczy,  

- 1384 r. – pierwsza wzmianka historyczna o Głuchowie 

  

X 

20. WaŜne postacie 

historyczne 

brak  
X 

 
 

  21.Dawne nazwy brak  X   

22. Dawne zawody Kowal, zdun, wyplatacz wikliny, młynarz.   X 

23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Kapela lwowska „Batiary od Zochy” 

- Zespół śpiewaczy „Jagódki” 

- Zespół wokalny „Chanson” 

- Teatrzyk dziecięcy „Psotki i śmieszki” 

- Zespół tańca estradowego „Quest” 

- Kabaret „Cicho-Sza” 

 

  

X 

Obiekty i tereny     

24. Działki pod 

zabudowę 

DuŜa dostępność. 
  X 

25. Działki pod 

domy letniskowe 

Umiarkowana dostępność. 

 

 
X  

26. Działki pod 

zakłady usługowe i 

przemysłowe 

MoŜliwość zabudowy.  

 X 

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

 

Budynek po dawnym przedszkolu.  

X 
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28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

We wschodniej części wsi znajdują się pozostałości 

dawnego folwarku Potockich, na które składa się mu-

rowany spichlerz z około 1920 r. oraz pozostałości 

dawnej stajni. W centralnej części miejscowości znajdu-

je się młyn z 1920 r. wybudowany przez Leonarda 

Słotę. 

 

 X 

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Stadion sportowy, Plac obok Kościoła i Ośrodka Kultury, 

boisko szkolne, terenu przylegające do zbiornika wod-

nego. 

  

X 

30.Miejsca do upra-

wiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, boisko szkolne 

 

  

X 

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Głuchów  połoŜony jest po obu stronach najstarszej i 

najdłuŜszej drogi łączącej wschodnią i zachodnią Euro-

pę zwanej w średniowieczu „VIA REGIA”. Droga ta 

przebiega przez miasta: Santiago de Compostella, 

Bordeaux, Tours, ParyŜ, Reims, Metz, Saarbruken, 

Mainz, Frankfurt nad Menem, Erfurt, Lipsk, Zgorzelec, 

Wrocław, Kraków, Lwów i Kijów. Posiada ona długość 

ponad 4.500 km, leŜy na „Szlaku Bursztynowym” i jest 

ściśle związana z waŜnymi wydarzeniami europejskiej 

historii.  

 

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Ok. 300 miejsc pracy („GOLMEB”, „BISPOL”) 
   

 
X 

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

- P.P.H. Pączka, Barbara Pączka, Józef Pączka Sp. jw., 

- P.P.H.U. „MEBLO-MAX” EKSPORT-IMPORT, 

- Zakład Produkcji Mebli „GOLMEB” IMPORT-EKSPORT, 

- „BISPOL” Sp. z o.o. 

- Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo-Usługowa. 

 

 X 

34. Produkty Wyroby ślusarskie, produkty rolne, meble, znicze, 

odzieŜ. 

 
 X 

35. Gospodarstwa 

rolne 

Rozdrobnione, w większości produkujące na własne 

potrzeby, kilka duŜych gospodarstw towarowych,           

w tym specjalistyczne gospodarstwo zajmujące się 

uprawą pomidorów szklarniowych. 

 

X  

36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: ziemniaki, pszenica, kukurydza, burak cukro-

wy, rzepak, warzywa, sady owocowe.  

Hodowle: krowy mleczne, trzoda chlewna, drób, konie, 

pszczoły.  

 

 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i za-

kłady usługowe 

- P.P.H. Pączka, Barbara Pączka, Józef Pączka Sp. jw., 

- P.P.H.U. „MEBLO-MAX” EKSPORT-IMPORT, 

- Zakład Produkcji Mebli „GOLMEB” IMPORT-EKSPORT, 

- „BISPOL” Sp. z o.o. 

- Rolnicza Spółdzielnia Wytwórczo-Usługowa. 

 

 X 

38. Miejsca hotelo-

we i noclegowe 

- „Hotelik” RSWU,  

- Gospodarstwa agroturystyczne  

(Jan Zuber, Maria i Stanisław Szczepańscy) 

 

 

 

 X 
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39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

- Bar „Elma“ 

- Restauracja w „Hoteliku” RSWU       X 

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują, są zagospodarowane. 

 

 

 

X 

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Istnieje moŜliwość ich zagospodarowania. 

X  

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

-Ks. proboszcz Augustyn Pawiński, 

-Kazimierz Pondel – wieloletni, były dyrektor SP               

w Głuchowie, 

-Teresa Rajzer – nauczycielka, wychowawca dzieci i 

młodzieŜy w SP w Głuchowie. 

 

 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Brak 

X   

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

Brak 

X   

45. Przedsiębiorcy Stanowią niezbyt liczne, ale aktywnie działające środo-

wisko. 

 
 X 

46. Związki i sto-

warzyszenia 

- OSP Głuchów, 

- LKS „Głuchowianka” ,  

- Koło Gospodyń Wiejskich. 

 
X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Współpraca kulturalna licznych zespołów działających 

przy Ośrodku Kultury. 

 
X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

- Zespół Szkół 

- Biblioteka Publiczna 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

- Ośrodek Kultury 

 

 X 

49. Telefonia cy-

frowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości kilku-

nastu kilometrów. 

 

 

 X 

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości   

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Głuchów, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodni-

czego zastosowano analizę SWOT. Pozwoliła ona na zdefiniowanie szans i zagroŜeń jakie 

w najbliŜszym czasie pojawią się w rozwoju wsi.  

  Zdobyte podczas prac nad analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski stanowią cenny 

materiał do zdefiniowania stanu wyjściowego. Pozwoliły one równieŜ na określenie atutów 

i mocnych stron miejscowości, które wytyczają jej kierunek rozwoju społeczno–

gospodarczego. 
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5.1 Mocne strony:  

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta 

2. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe (zbiornik wodny) 

3. Przewaga dobrej jakości gleb, duŜe zasoby wody pitnej 

4. Czyste ekologicznie płody rolne 

5. Dobry stan środowiska naturalnego 

6. Kapitał społeczny – duŜy procent ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej 

7. Infrastruktura techniczna 

8. Dobrze rozwinięta infrastruktura oświatowa 

 

5.2 Słabe strony:  

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

2. Słaba jakość dróg wewnętrznych 

3. Niedostateczne odwodnienie przy drogach 

4. Niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna 

5. Brak grupy producentów rolnych 

6. Niewystarczająca promocja–tylko poprzez gazetę lokalną i stronę www 

7. Przestarzała infrastruktura Ośrodka Kultury 

8. Niewystarczająca baza kulturalna 
 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi 

2. MoŜliwość powstawania zakładów produkcyjno–usługowych 

3. Rozwój turystyki- zwłaszcza agroturystyki 

4. Korzystne warunki glebowo–klimatyczne 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

6. Rozwój przedsiębiorczości 

6. Niewykorzystywanie potencjału kulturowego 

 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań 

 Plan Odnowy Miejscowości Głuchów jest zgodny z załoŜeniami dotyczącymi rozwoju 

gminy zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Łańcut na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013, Strategii 

Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Łańcuckiego na lata 2007-2014, Strategii 

5.4 ZagroŜenia: 

1. Bezrobocie 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie 

3. ZagroŜenie powodziowe 

4. ZuboŜenie drobnych rolników, zamknięcie rynku rolnego dla małych gospodarstw 

5. Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka 
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rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zapisami Narodowego Pla-

nu Rozwoju na lata 2007-2013.  

Cele i zadania określone w Planie są wewnętrznie spójne, a ich realizacja nie spo-

woduje ujemnych skutków dla realizacji celów i zadań strategii wyŜszego rzędu.  

 Na potrzeby poprawy sytuacji społeczno–gospodarczej miejscowości Głuchów usta-

lono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania, jakie powinno się zrealizo-

wać w ciągu najbliŜszych lat na jej terenie.  

 Zestawienie inwestycji, działań i zadań zaplanowanych do wykonania w okresie 

krótko i długoterminowym jest wynikiem przeprowadzenia analizy SWOT oraz uwzględ-

nienia opinii zainteresowanych ich urzeczywistnieniem mieszkańców Głuchowa. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadnia Cel 

1. Przebudowa drogi gminnej Głuchów-Łozy (od ramy PKP) (nr 1 0 9874 R). 

2. Budowa drogi Malawa II. 

3. Budowa drogi „Linia”. 

4. Utwardzenie drogi tzw. „Traktu cesarskiego”. 

5. Budowa chodników i oświetlenia przy drodze powiatowej Dąbrówki-Wola 

Dalsza-Głuchów. 

6. Budowa mostu na rzecze Sawa. 

7. Budowa drogi na KsięŜe-Dębinę. 

8. Remont dróg gminnych. 

Rozwój i poprawa jakości   

infrastruktury drogowej. 

 

9. Modernizacja ujęcia wodnego  i stacji wodociągowej. Poprawa stanu technicznego 

urządzeń wodociągowych. 

10. Regulacja rzeki Sawa. 

11. Remont rowów melioracyjnych. 

Zabezpieczenie przeciwpowo-

dziowe miejscowości. 

12. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. Ochrona środowiska             

naturalnego 

 

6.1.2  Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i budowa parkingu przy tym     

obiekcie. 

Poprawa stanu infrastruktury 

kultury. 

 

6.1.3  Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty. 

2. Nadbudowa dachu nad częścią obiektu Zespołu Szkół oraz wymiana 

pokrycia i części konstrukcji na „starej” części budynku. 
Rozwój bazy oświatowej. 

3. Remonty sanitariatów w budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty. 

4. Modernizacja kotłowni na gaz (wymiana komina) i modernizacja cen-

tralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty. 

5. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

6. Rekultywacja i zagospodarowanie z zazielenieniem terenu szkolnego. Rozwój bazy oświatowej. 

7. BieŜące remonty pomieszczeń Zespołu Szkół i ich doposaŜenie. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

8. WyposaŜenie placu zabaw przy obiekcie Zespołu Szkół.  Rozwój bazy oświatowej. 
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6.1.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

1. Powiększenie zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenu przyle-

gającego do niego na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Rozbudowa bazy rekreacyjno-

wypoczynkowej. 

2. Utworzenie parku wiejskiego w lasku „Korczak”. Tworzenie bazy                       

wypoczynkowej. 

3. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego. Rozbudowa infrastruktury 

sportowej. 

4. Budowa kortów tenisowych na placu obok starego przedszkola i zago-

spodarowanie terenu wokół tego obiektu. 

Tworzenie infrastruktury  

sportowej 

 

6.1.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

Nazwa zadania Cel 

1. Organizowanie szkoleń w zakresie podwyŜszania i dostosowania kwalifi-

kacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, szkoleń dla 

osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz 

szkoleń językowych dla dorosłych, dzieci i młodzieŜy. 

Aktywizacja i rozwój           

kwalifikacji mieszkańców wsi. 

2. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja produktu lokalne-

go, rozbudowa zaplecza turystycznego wsi, tworzenie folderów i stron 

internetowych dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

Promocja lokalnych zasobów 

wsi. 

3. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. „Weekendu z Ro-

dziną”, DoŜynek wiejskich, „Święta Chleba”, festynów rodzinnych, spor-

towych i rekreacyjnych.  

Rozwój działalności           

kulturalnej. 

4. Promocja miejscowych zespołów artystycznych. Promocja działalności            

artystycznej 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Głuchów zakłada realizację szeregu działań z zakresu in-

frastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, ochrony zdrowia, sportu i re-

kreacji, kultury oraz turystyki. Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie stan-

dardu Ŝycia w miejscowości oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia działalno-

ści kulturalno-oświatowej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie istniejącej infrastruk-

tury drogowej. W ciągu najbliŜszych 7 lat planuje się przebudowę drogi gminnej Głu-

chów-Łozy (od ramy PKP) (nr 1 0 9874 R), budowę drogi Malwa II i drogi „Linia”.  

Zakłada się równieŜ, utwardzenie drogi tzw. „Traktu cesarskiego”, budowę mostu na 

rzecze Sawa w przysiółku Malawa, drogi na KsięŜe-Dębinę oraz remont dróg gminnych. 

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców miej-

scowości przeprowadzona będzie budowa chodników przy drodze powiatowej Dąbrówki-

Wola Dalsza-Głuchów wraz z oświetleniem. 

W związku z występującym na terenie miejscowości zagroŜeniem powodziowym 

planuje się podjęcie działań mających na celu likwidację tego ryzyka. SłuŜyć temu będzie 

uregulowanie rzeki Sawa płynącej przez wieś i remont rowów melioracyjnych zapewnia-

jących odprowadzenie wody do tego cieku wodnego. 
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Działania podejmowane w celu ochrony naturalnego środowiska są waŜnym czynni-

kiem wpływającym na warunki Ŝycia oraz stan zdrowia mieszkańców sołectwa, jak rów-

nieŜ zachęcającym turystów do odwiedzenia miejscowości.  

NaleŜy zatem w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu ochronę natu-

ralnego środowiska przed niekorzystną działalnością człowieka. Powinny one przybrać 

postać m.in. likwidacji „dzikich wysypisk” śmieci oraz odbudowy infrastruktury pozwala-

jącej na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tj. ogniw słonecznych i upraw roślin 

wykorzystywanych jako biomasa. 

Planuje się ponadto modernizację miejscowego ujęcia wodnego oraz stacji wodocią-

gowej. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

 Zadania ujęte w tym obszarze mają na celu poprawę warunków prowadzenia na 

terenie miejscowości działalności kulturalnej i społecznej. Ich realizacja zwiększy atrak-

cyjność turystyczną sołectwa i pozwoli na rozszerzenie jego promocji, zarówno na gruncie 

lokalnym, jak i regionalnym oraz krajowym.  

 W ramach zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliŜszych 7 lat na terenie Głu-

chowa działań przewiduje się przeprowadzenie modernizacji budynku Ośrodka Kultury i 

budowę parkingu przy tym obiekcie. Projektowane prace obejmą zagospodarowanie po-

mieszczeń budynku na prowadzoną działalność kulturalno-usługową.  

 W efekcie wykonanych prac modernizacyjnych na jednym poziomie budynku umiej-

scowione zostaną pomieszczenia zaplecza kuchennego, jadalni i sali tanecznej. Na wyŜ-

szej kondygnacji znajdą się natomiast pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie zajęć 

z dziećmi i młodzieŜą oraz wykorzystywane na potrzeby miejscowych organizacji społecz-

nych. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Wsi Głuchów zadania z zakresu oświaty nastawione są na 

poprawę funkcjonowania istniejących placówek oświatowych i częściowe poszerzenie ba-

zy lokalowej oraz przestrzeni wykorzystywanej do działalności edukacyjno-

wychowawczej.              

W pierwszej kolejności zakłada się wymianę stolarki i drzwiowej w budynku Zespołu 

Szkół, remonty sanitariatów w tym obiekcie i wyposaŜenie placu zabaw przeznaczonego 

dla Przedszkola Publicznego. 

W dalszej kolejności przeprowadzona będzie nadbudowa dachu nad nową częścią 

budynku Zespołu Szkół oraz wymiana pokrycia i części konstrukcji dachu nad starą czę-

ścią obiektu.   

W późniejszym okresie wykonana będzie modernizacja kotłowni i centralnego ogrze-

wania w budynku Zespołu Szkół oraz termomodernizacja tego obiektu. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat prowadzone będą ponadto bieŜące remonty pomieszczeń 

szkolnych i ich doposaŜenie. 
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6.2.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej oraz rozwijanie potencjalnych 

moŜliwości rekreacyjnych miejscowości stanowią istotne obszary, w których zaplanowano 

do realizacji zadania w ciągu najbliŜszych 7 lat. 

Wśród nich znajduje się powiększenie zbiornika retencyjnego o kolejne 1,5 ha i za-

gospodarowanie jego terenu na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe, utworzenie parku 

wiejskiego w lasku „Korczak”, modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego, budowa 

kortów tenisowych na placu obok starego przedszkola oraz zagospodarowanie terenów 

wokół tego obiektu. 

Wśród zaplanowanych zadań szczególne znaczenie ma utworzenie parku wiejskiego. 

W załoŜeniu pomysłodawców projektu ma on stanowić miejsce rozrywki i rekreacji nie 

tylko mieszkańców sołectwa i gminy, ale równieŜ turystów i mieszkańców okolicznych 

gmin. W ramach prac związanych z jego budową planuje się zagospodarowanie dotych-

czas niewykorzystanej zadrzewionej działki połoŜonej w okolicy zbiornika wodnego.  

W tym celu przewiduje się m.in. wytyczenie i utwardzenie ścieŜek, budowę ławe-

czek, boiska do siatkówki, zadaszonego grilla ze stołami i ławami, wykonanie drewnia-

nych wiat, ogrodzenia działki, budowę parkingu, wykonanie przyłączy elektrycznych, 

wodno-kanalizacyjnych i oświetlenia oraz utworzenie pomieszczeń sanitarnych. 

W ramach planowanych prac zakłada się równieŜ odrestaurowanie i naleŜyte wyeks-

ponowanie znajdującego się na działce pomnika upamiętniającego ofiary mordu faszy-

stowskiego, jaki miał na niej miejsce w czasie II wojny światowej. 

W dalszej kolejności planuje się wykonanie na trenie miejscowości pozostałych za-

dań, w tym m.in. modernizację i rozbudowę stadionu sportowego. Przewidziane prace 

obejmą poprawę nawierzchni płyty boiska, budowę trybun sportowych, utworzenie boiska 

treningowego oraz boiska do koszykówki i siatkówki. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Głuchowa jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego, a takŜe zwiększenie docho-

dowości miejscowej ludności.  

 W pierwszej kolejności planuje się prowadzenie szkoleń dla rolników i bezrobotnych, 

zmierzających do podniesienia i dostosowania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb 

regionalnego rynku pracy oraz szkoleń dla osób rozpoczynających prowadzenie działalno-

ści gospodarczej. 

 Przewiduje się równieŜ organizację na terenie miejscowości szkoleń obejmujących  

doskonalenie znajomości językowych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieŜy. 

 W najbliŜszym czasie naleŜy prowadzić działania zmierzające do tworzenia gospo-

darstw agroturystycznych, promocji produktu lokalnego i rozbudowy zaplecza turystycz-

nego wsi, tworzyć foldery i strony internetowe dla tych gospodarstw i produktu lokalne-

go. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat naleŜy kontynuować organizację imprez kulturalnych na 

terenie Głuchowa, m. in. „Weekendu z Rodziną”, „Majówki” – Festiwalu Folklorystyczne-

go, DoŜynek wiejskich, „Święta Chleba”, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyj-
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nych. Ponadto konieczna jest dalsza promocja miejscowych zespołów artystycznych,          

w tym: Kapeli, Zespołu śpiewaczego, Zespołu wokalnego i Zespół tańca estradowego. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Głuchowa oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działal-

ności kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem 

zwiększą atrakcyjność tego obszaru jako miejsca Ŝycia, pracy, a takŜe rekreacji i wypo-

czynku. 

  Zaplanowany rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, a co za tym idzie roz-

wój funkcji kulturalnych i społecznych ma na celu zapewnienie mieszkańcom poprawy 

warunków Ŝycia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.              

Co więcej zespół działań podejmowanych w ramach Planu, a słuŜących realizacji wizji 

rozwoju wsi w sposób bezpośredni wpłynie na rozwój pozarolniczych źródeł dochodów 

ludności. 

  Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia przy realizacji inwestycji miej-

scowych bezrobotnych. Realizacja Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na 

strukturę społeczno-demograficzną miejscowości. JuŜ na etapie konstruowania Plan wpły-

nął korzystnie na kształtowanie się właściwych postaw wśród mieszkańców wsi, szczegól-

nie zaangaŜowania, odpowiedzialności i współpracy. Plan sprzyja dąŜeniom do 

zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. Nie tylko nie spowoduje nega-

tywnych skutków dla środowiska, a przeciwnie sprzyjać będzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

  Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego i zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe miejscowości oraz poprawią standard Ŝycia na wsi. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Zaplanowana inwestycja mająca na celu modernizację Ośrodka Kultury oraz zago-

spodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu będzie słuŜyła wszystkim mieszkańcom wsi 

i okolicznych sołectw.  

  Realizacja tego zadania pozwoli na utworzenie bazy lokalowej odpowiadającej sze-

rokiemu zakresowi działalności kulturalno–oświatowej, jaka prowadzona jest przez orga-

nizacje społeczne na terenie Głuchowa.  

  Pozwoli ona równieŜ na „przyciągnięcie” do miejscowości zainteresowanych pozna-

niem jej kultury turystów. 

 

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

 Zaplanowane do wykonania zadania w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji 

przedszkolnej, jak i szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego są niezbędne                   

z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–

wychowawczej i moŜliwości wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowo-

ści dziecka oraz jego przystosowania do Ŝycia w społeczeństwie. 
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6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Zadania polegające na powiększeniu zbiornika retencyjnego o kolejne 1,5 ha i zago-

spodarowaniu jego otoczenia na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym utworzenie 

w jego okolicy parku wiejskiego w lasku „Korczak” pozwolą stworzyć odpowiednie zaple-

cze dla mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.  

Planowana modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego, budowa kortów teniso-

wych na placu obok starego przedszkola i zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu 

poprawią aktywność miejscowego LKS-u i zachęcą  młodzieŜ do uprawnia dyscyplin spor-

towych. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Planowane do wykonania działania mające na celu wypromowanie Głuchowa jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do podnoszenia kwalifikacji jej 

mieszkańców oraz rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zwiększenia dochodowości 

miejscowej społeczności będą wyznaczały w ciągu najbliŜszych 7 tak kierunek działań           

w obszarze kultury, turystyki i promocji.  

  

6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Głuchów pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwój społeczno–kulturowy wsi. 

  Wykonanie zaplanowanych zadań będzie słuŜyć kształtowaniu się postaw obywatel-

skich i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 

 

6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 

- zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

 

6.4.3 Oświata: 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  

 

6.4.4 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  
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6.4.5 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

    

1. Przebudowa drogi gminnej Głuchów-Łozy 

(od ramy PKP) (nr 1 0 9874 R) 
1.200.000 360.000 

 
840.000 

2. Budowa drogi Malawa II. 1.000.000 300.000  700.000 

3. Budowa drogi „Linia”. 400.000 120.000  280.000 

4. Utwardzenie drogi tzw. „Traktu cesarskie-

go”. 
1.000.000 300.000  700.000 

5. Budowa chodników i oświetlenia przy dro-

dze powiatowej Dąbrówki-Wola Dalsza-

Głuchów. 

800.000 240.000  560.000 

6. Budowa mostu na rzecze Sawa. 450.000 135.000  315.000 

7. Budowa drogi na KsięŜe-Dębinę 500.000 150.000  350.000 

8. Remont dróg gminnych. 500.000 150.000  350.000 

9. Modernizacja ujęcia wodnego  i stacji wo-

dociągowej. 
2.000.000 600.000 

 
1.400.000 

10. Regulacja rzeki Sawa. 1.000.000   1.000.000 

11. Remont rowów melioracyjnych. 15.000   15.000 

12. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 20.000 3.000  17.000 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i 

budowa parkingu przy tym obiekcie. 
250.000 75.000  175.000 

3. Oświata      

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej           

w budynku Zespołu Szkół. 
80.000 24.000  56.000 

2. Nadbudowa dachu nad częścią obiektu 

Zespołu Szkół oraz wymiana pokrycia i 

części konstrukcji na „starej” części bu-

dynku. 

200.000 60.000  140.000 

3. Remonty sanitariatów w budynku Zespołu 

Szkół. 
180.000 54.000  126.000 

4. Modernizacja kotłowni na gaz (wymiana 

komina) i modernizacja centralnego 

ogrzewania w budynku Zespołu Szkół. 

350.000 105.000  245.000 

 

5. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół. 

 
250.000 75.000  175.000 

6. Rekultywacja i zagospodarowanie z zazie-

lenieniem terenu szkolnego. 

 

100.000 30.000  70.000 

7. BieŜące remonty pomieszczeń Zespołu 

Szkół i ich doposaŜenie. 
80.000 24.000  56.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

8. WyposaŜenie placu zabaw przy obiekcie 

Zespołu Szkół.  
60.000 18.000  42.000 

4. Sport i rekreacja      

1. Powiększenie zbiornika retencyjnego i 

zagospodarowanie terenu przylegającego 

do niego  na potrzeby rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

200.000 60.000  140.000 

2. Utworzenie parku wiejskiego w lasku  

„Korczak”. 
300.000 75.000 225.000 

 

3. Modernizacja i rozbudowa stadionu spor-

towego. 
50.000 12.500 37.500 

 

4. Budowa kortów tenisowych na placu obok 

starego przedszkola i zagospodarowanie 

ternu wokół tego obiektu. 

500.000 150.000  350.000 

5. Kultura, turystyka i promocja     

1. Organizowanie szkoleń w zakresie podwyŜ-

szania i dostosowania kwalifikacji zawodo-

wych do potrzeb regionalnego rynku pra-

cy, szkoleń dla osób rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz szkoleń językowych dla dorosłych, 

dzieci i młodzieŜy. 

254.000 

  

254.000 

2. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

promocja produktu lokalnego, rozbudowa 

zaplecza turystycznego wsi, tworzenie fol-

derów i stron internetowych dla tych go-

spodarstw i produktu lokalnego. 

70.000 7.000 

 

63.000 

3. Kontynuacja organizacji imprez kultural-

nych, m. in. „Weekendu z Rodziną”, DoŜy-

nek wiejskich, „Święta Chleba”, festynów 

rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  

140.000 14.000  126.000 

4. Promocja miejscowych zespołów arty-

stycznych. 
70.000 7.000  63.000 
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6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska         

1. Przebudowa drogi gminnej Głuchów-Łozy (od ramy 

PKP) (nr 1 0 9874 R) 
x x       

2. Budowa drogi Malawa II.  x x      

3. Budowa drogi „Linia”.   x      

4. Utwardzenie drogi tzw. „Traktu cesarskiego”.    x x    

5. Budowa chodników i oświetlenia przy drodze powia-

towej Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów. 
    x x   

6. Budowa mostu na rzecze Sawa.       x x 

7. Budowa drogi na KsięŜe-Dębinę        x 

8. Remont dróg gminnych. x x x x x x x x 
9. Modernizacja ujęcia wodnego i stacji wodociągowej.   x x x    

10. Regulacja rzeki Sawa.  x x      

11. Remont rowów melioracyjnych.  x x      

12. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci.  x   x   x 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury i budowa par-

kingu przy tym obiekcie. 

   x x 
   

3. Oświata          

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku 

Zespołu Szkół. 
x x       

2. Nadbudowa dachu nad częścią obiektu Zespołu Szkół 

oraz wymiana pokrycia i części konstrukcji na „starej” 

części budynku. 

  x x     

3. Remonty sanitariatów w budynku Zespołu Szkół.  x x      

4. Modernizacja kotłowni na gaz (wymiana komina) i 

modernizacja centralnego ogrzewania w budynku          

Zespołu Szkół. 

    x x   

5. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół.       x x 

6. Rekultywacja i zagospodarowanie z zazielenieniem 

terenu szkolnego. 
  x x     

7. BieŜące remonty pomieszczeń Zespołu Szkół i ich do-

posaŜenie. 
x x x x x x x x 

8. WyposaŜenie placu zabaw przy obiekcie Zespołu 

Szkół. 
 x x x     

4. Sport i rekreacja          

1. Powiększenie zbiornika retencyjnego i zagospodaro-

wanie terenu przylegającego do niego na potrzeby re-

kreacyjno-wypoczynkowe. 

  
x x x 

   

2. Utworzenie parku wiejskiego w lasku „Korczak”.  x x      

3. Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego. x x x      

4. Budowa kortów tenisowych na placu obok starego 

przedszkola i zagospodarowanie ternu wokół tego 

obiektu. 

   
x x 
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5. Kultura, turystyka i promocja         

1. Organizowanie szkoleń w zakresie podwyŜszania i 

dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb re-

gionalnego rynku pracy, szkoleń dla osób rozpoczyna-

jących prowadzenie działalności gospodarczej oraz 

szkoleń językowych dla dorosłych, dzieci i młodzieŜy. 

x x x x x x x x 

2. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja 

produktu lokalnego, rozbudowa zaplecza turystyczne-

go wsi, tworzenie folderów i stron internetowych dla 

tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

 

x x x x x x x x 

3. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. 

„Weekendu z Rodziną”, DoŜynek wiejskich „Święta 

Chleba”, festynów rodzinnych, sportowych i rekre-

acyjnych.  

x x x x x x x x 

 

4. Promocja miejscowych zespołów artystycznych. 

 
x x x x x x x x 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Głuchów przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu za-

dań mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej rozwój 

w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki. Zakłada się, Ŝe wykonanie zaplanowa-

nych działań będzie wynikiem zaangaŜowania całej społeczności lokalnej i skierowania jej 

aktywności w kierunku rozwoju i promocji tego, co decyduje o oryginalności i odrębności 

kulturowej Głuchowa. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Głuchów nastąpi po jego przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut.  

 Odpowiedzialnymi za realizację Planu będą Wójt Gminy Łańcut i Sołtys Wsi.           

Monitorowanie wykonania Planu zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i pracownikowi Urzę-

du Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane               

z wspieraniem rozwoju miejscowości, zaś ocena wdraŜania Planu naleŜeć będzie do Ze-

brania Wiejskiego. 

 
 
 
 
 
Głuchów, 6 kwietnia 2008 r.     ………………………………..…………………………………………… 


