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I. Charakterystyka miejscowości Gliny 
 

Lokalizacja  
 Wieś Gliny położona jest w województwie wielkopolskim w południowej 

części powiatu konińskiego i południowej części gminy Rychwał. 

Miejscowość leży ok. 8,5 km na południe od miasta Rychwała (siedziby władz gminy 

i miasta), kilkaset metrów na wschód od drogi krajowej nr 25 Konin – Kalisz.  

 Gliny są małą rolniczą miejscowością leżącą na równinie, charakteryzującą się 

głównie rozproszoną zagrodową zabudową. Powierzchnie miejscowości stanowią 

głównie grunty orne, w mniejszej części również łąki i pastwiska. Na południowy-

zachód od Glin rozciąga się rozległy bór sosnowy. 

 

Krajobraz  

 Gliny leży na Równinie Rychwalskiej, równina ta jest integralną częścią 

Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, ciągnącej się od Warszawy doliną Bzury, Warty, 

Obry, Odry i dalej Szprewy i Łaby aż po Hamburg. Niemal cały krajobraz powiatu 

konińskiego ukształtowany został przez zalegający tam obszar lądolodu. Część 

południowa powiatu, w tym Równina Rychwalska, ukształtowana została przez 

zlodowacenie środkowopolskie stanowi teren płaski, monotonny, na którym rzek jest 

niewiele, a jezior i 

wzniesień nie ma prawie 

wcale.  

Gliny są małą 

rolniczą miejscowością 

leżącą na równinie, 

charakteryzującą się 

głównie rozproszoną 

zagrodową zabudową, 

miejscami bardzo 

urokliwą z zachowanymi 
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czynnymi studniami wyposażonymi w drewniane żurawie do wyciągania wody lub 

kołowroty.  

 Krajobraz Glin ogólnie nie odbiega od krajobrazu Równiny Rychwałskiej. Jest 

to krajobraz typowo rolniczy, wieś otoczona jest od południa i zachodu borem 

sosnowym i sprawia wrażenie że w całości otoczona jest lasem, który przesłania 

horyzont od strony wschodniej i południowo-wschodniej na wysokości miejscowości 

Rybie i Zamęty oraz od 

strony północno-

zachodniej w kierunku 

miejscowości Lubiny. Na 

północnym horyzoncie 

widnieją dwie siłownie 

wiatrowe zlokalizowane w 

sąsiedniej miejscowości – 

Biała Panieńska.  

W centrum miejscowości 

zlokalizowany jest wysoki 

komin po cegielni. Wyrobiska pocegielniane przekształciły się już obecnie w urokliwe 

stawy okolone starodrzewem.   

 

Warunki klimatyczne   

Miejscowości Gliny położona jest w Dzielnicy Środkowej gdzie panuje klimat 

umiarkowany. Charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, związanych z 

globalną cyrkulacją mas powietrza, napływającego znad Atlantyku i basenu Morza 

Śródziemnego. Występują tu mniejsze od przeciętnych w Polsce amplitudy 

temperatur, wiosny i lata są ciepłe i wczesne, a zimy łagodne z nietrwałą pokrywą 

śnieżną. Dni z przymrozkami w tym regionie jest od 100 do 110. Pokrywa śnieżna 

zalega od 50 do 80 dni. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Największy udział 

stanowią wiatry z kierunku zachodniego (około 27 %), najmniejszy udział stanowią 

natomiast wiatry północne (około 4 %). 
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Klimat cechuje się niskim rocznym poziomem opadów atmosferycznych 

(średnia około 500 mm), choć występujące duże ilości opadów w krótkim czasie 

powodują powodzie w pradolinie Warty i utrudniają prace polowe. Przeciętnie w ciągu 

roku występuje około 50 dni słonecznych i około 130 dni pochmurnych. Średnia 

temperatura powietrza waha się w granicach +8˚C. 
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II. Planowane kierunki rozwoju  

 

Kierunki rozwoju miejscowości Gliny wyznacza opracowana strategia rozwoju 

gminy, studium uwarunkowań i kierunków jej rozwoju oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. W Strategii Rozwoju gminy Rychwał wyznaczone 

zostały trzy zasadnicze obszary problemowe do których przypisane zostały 

poszczególne cele strategiczne. Wyznaczają one poniższe kierunki rozwoju 

miejscowości Gliny: 

1. Tworzenie nowych miejsc pracy w rolniczym sektorze gminy 

Oprócz tradycyjnych kierunków prowadzenia działalności rolniczej, należy 

zwrócić uwagę na nowopowstałą sferę agroturystyki, bowiem zapewniać może ona 

coraz więcej miejsc pracy, stając się przynajmniej dla części społeczności lokalnej 

alternatywą dla pracy w rolnictwie. Na kierunku tym należy rozwijać warunki dla 

rozwoju bazy agroturystycznej i turystycznej (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, 

urządzenie zieleni wiejskiej). Działaniem komplementarnym będzie również tworzenie 

oferty kulturowej i kulturalnej.   

 

2. Wzrost szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie wiejskiej. 

Zapewnienie zarówno młodzieży jak i dorosłym szerszego kontaktu z kulturą, 

Internetem i sportem odgrywać będzie dużą rolę w kształtowaniu zasobów ludzkich w 

miejscowości, z pewnością pośrednio przyczyni się również do zmniejszenia patologii 

społecznych. realizacja tego celu zostanie osiągnięta poprzez stworzenie nowocześnie 

funkcjonującego wiejskiego ośrodka kultury, mogącego jednocześnie pełnić funkcję 

sołeckich punktów bibliotecznych, klubów internetowych, klubów zainteresowań, 

dyskotek, kawiarenek, nauki języków obcych, spotkań organizacji społecznych itp.  

 

3. Zahamowanie odpływu młodzieży z gminy. 

Cel ten realizowany będzie poprzez rozwijanie budownictwa mieszkaniowego  

w oparciu o przygotowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Rozwijanie budownictwa mieszkaniowego 

powinno stać się jednym z ważnych elementów przeciwdziałania wzrostowi 
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bezrobocia i przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem 

lokalnych zasobów ludzkich.  

 

4. Budowa brakującej infrastruktury komunalnej. 

Pełne wyposażenie miejscowości w infrastrukturę techniczną to obecnie nie 

tylko jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek 

rozwoju gospodarczego. 

Warunkiem inwestowania na terenie gminy przez zewnętrzne podmioty 

gospodarcze jest stworzenie dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w 

sferze infrastruktury. 

Należy także podkreślić, że inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej 

oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym 

i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności 

danego terenu dla turystów i potencjalnych nowych mieszkańców. 

W ramach tego celu konieczna jest: 

− asenizacja miejscowości (ze względu na rozproszony charakter zabudowy 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)  

− budowa i modernizacja dróg 

− modernizacja kotłowni domowych na opalanie ekologicznymi nośnikami 

ciepła, czy wyposażenie w urządzenia do wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii.  

− wdrożenie systemu segregacji odpadów stałych  

 

5. Zwiększenie oferty kulturowej w gminie 

Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej infrastruktury 

nie jest wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. 

Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi 

zdrowotne, opieka społeczna, oświata, sport, rekreacja, czy też zwiększenie skali 

oferty kulturowej. 

Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest zapewnienie mieszkańcom Glin 

możliwości czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, lepszych warunków 
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wykorzystania wolnego czasu, wypoczynku i rozwoju zainteresowań, a tym samym 

większego zadowolenia społecznego i integracji mieszkańców. Zwiększenie oferty 

kulturowej będzie miało również wpływ na uatrakcyjnienie turystyczne miejscowości. 

Z uwagi na brak obiektów pełniących funkcje kulturalne proponowana jest 

modernizacja obiektów OSP w celu adaptacji do potrzeb ośrodka kultury. 
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III. Inwentaryzacja zasobów – stan rzeczywisty  

 

Ludność  
Wg danych na dzień 31.12.2004r. Gliny zamieszkiwało 254 mieszkańców co 

stanowi ok. 3% mieszkańców całej gminy. Liczba gospodarstw domowych wnosi 74. 

 

 

Tabela 1 Ludność miejscowości Gliny w latach 2000-2004 
Ludność Ludność w wieku 

Rok Ogółem W tym 
kobiety Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

Przyrost 
naturalny 

2004 254 123 69 156 29 4 
 

 

 

Wykres 1 Liczba ludności w Glinach w latach 2000-2004. 

Liczba ludności w miejscowości Gliny

210

230

250

270

290

2000 2001 2002 2003 2004

liczba ludności w miejscowości Gliny
 

 

Liczba ludności w miejscowości Gliny w przeciągu ostatnich utrzymuje się na 

podobnym poziomie w pobliżu 250.  
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Struktura ludności według płci w 2004 roku przedstawiała się następująco  

Tabela 2 Ludność wg płci i wieku w miejscowości Gliny. 

Wiek Ogółem  Mężczyźni Kobiety  

Na 100 
mężczyzn 
przypada 

kobiet 
0-4 13 8 5 62,5 
5-9 15 8 7 87,5 

10-14 29 19 10 52,6 
15-19 22 9 13 144,4 
20-24 25 11 14 127,3 
25-29 29 13 16 123,1 
30-34 17 10 7 70,0 
35-39 13 7 6 85,7 
40-44 12 8 4 50,0 
45-49 14 5 9 180 
50-54 21 13 8 61,5 
55-59 12 8 4 50,0 
60-64 5 3 2 66,7 
65-69 5 2 3 150 
70-74 10 5 5 100 
75-79 3 - 3 - 
80-84 6 1 5 500 
85 i 

więcej 3 1 2 200 

ogółem 254 131 123 93,9 
 

Zasoby mieszkaniowe   
Zgodnie z uzyskaną informacją w Urzędzie Gminy, na terenie miejscowości 

Gliny znajdują się 64 mieszkania, wszystkie są zamieszkałe. 

 

Zasoby przyrodnicze  
Na terenie gminy Rychwał istnieje jeden pomnik przyrody w miejscowości 

Rybie – Sosna pospolita (pinus silvestris) wiek ok. 200 lat, obwód pierścienicy 200 

cm, wysokość 18m  

Wieś Gliny okolona jest od wschodu, południa i północnego zachodu wielkim 

kompleksem leśnym Nadleśnictwa Grodziec. Według danych z 1995 r. na terenie tym 

występuje wiele gatunków zwierząt chronionych: pijawka lekarska, 9 gatunków 
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owadów, 7 gatunki mięczaków, 4 gatunki płazów, zaskroniec zwyczajny, 171 

gatunków ptaków i 10 gatunków ssaków.   

 

Oświata 

Na terenie miejscowości Gliny nie funkcjonują żadne placówki oświatowe, 

dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w miejscowości Biała Panieńska, 

natomiast młodzież w wieku gimnazjalnym dowożona jest do Gimnazjum w 

Rychwale.  

Tabela 3 Placówki oświatowe.  

Lp. Rodzaj placówki Ilość uczniów Ilość nauczycieli 

1 Szkoła Podstawowa w 
Białej Panieńskiej  93 10 

2 Gimnazjum w Rychwale  428 32 
 RAZEM 885 84 

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie miejscowości Gliny brak jest placówek służby zdrowia i apteki. 

Mieszkańcy tej miejscowości korzystają z opieki medycznej w Rychwale 

 

Opieka weterynaryjna 

Na terenie Glin brak jest praktyki weterynaryjnej. 

 

Bezpieczeństwo  
W Glinach znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która założona 

została w 1953r. W 1969r. z inicjatywy OSP i mieszkańców wybudowana została 

remiza strażacka, od 1998r. jest ona rozbudowywana.  

 

Rolnictwo  

Na terenie miejscowości Gliny znajduje się 79 gospodarstw rolnych, z czego 16 

to gospodarstwa bardzo małe o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha. 

Indywidualnych gospodarstw rolnych jest 63 o łącznej powierzchni użytków rolnych 

wynoszącej 314,18.  
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Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 5 ha. 

Tabela 4 Powierzchnia użytków rolnych w grupach obszarowych gospodarstw 

rolnych w miejscowości Gliny 

Lp. Powierzchnia gospodarstwa 
(w ha) Liczba gosp. 

Powierzchnia 
użytków rolnych  

(w ha) 
1 Do 1 ha 16 5,83 
2 1-5 38 78,05 
3 5-10 14 95,63 
4 10-15 8 85,97 
5 15 ha i więcej 3 54,53 

RAZEM 79 320,01 
  

Tabela 5 Użytkowanie gruntów wg granic administracyjnych w Miejscowości Gliny 

w 2004r. 

Ogółem Lp. Wyszczególnienie w ha w % 
1 Użytki rolne  320,01 93,88 
a Grunty orne  241,54 70,86 
b Sady  - - 
c Łąki  78,47 23,02 
d Pastwiska  - - 
2 Lasy i grunty leśne  16,30 4,79 
3 Pozostałe grunty i nieużytki  4,53 1,33 

RAZEM 340,84 100,0 
 

Tabela 6 Klasy bonitacyjne użytków rolnych z terenu miejscowości Gliny  

Lp. Wyszczególnienie  III IVa IVb V VI VIz 
1 Grunty orne  - 41,11 49,51 122,20 24,55 1,25 
2 Użytki zielone  0,07 22,55 48,05 4,9 - 
Razem użytki rolne 0,07 113,17 170,25 29,45 1,25 
 

Z uwagi na niską klasy jakości gleby (przewaga gleb zakwalifikowanych do 

klas V i VI) w produkcji roślinnej dominują uprawy zbożowe, wśród których wiodącą 

rolę odgrywają uprawy żyta.  
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Tabela 7 Główne kierunki hodowli gospodarstwach rolnych w Glinach 

Lp. Hodowla Liczba sztuk 
1 Bydło  121 
2 Trzoda chlewna 622 

 
Na 100 ha użytków rolnych w miejscowości Gliny przypada 194,4 szt. w całej gminie 

Rychwał 247,7 szt, a w powiecie konińskim 120,3 szt trzody chlewnej. Obsada bydła w 

przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi 37,8 szt., co w porównaniu do całej gminy 

51,6 i do powiatu (42,2 szt.) jest wartością niższą. 

 

Gospodarka  
W ewidencji podmiotów gospodarczych znajdują się osiem osób z 

miejscowości Gliny prowadzących działalność gospodarczą – Firma Handlowo-

Usługowo-Produkcyjna, ,,ART.-ROL’’, , ,,HAMER’’,  Sklep  spożywczo –

przemysłowy, usługi produkcyjno-stolarskie oraz dwa przedsiębiorstwa oferujące 

usługi transportowe. 

 

Surowce mineralne  

W północno-zachodniej części gminy Rychwał znajdują się złoża węgla 

brunatnego, jednak w granicach administracyjnych miejscowości Gliny nie ma  

udokumentowanych złóż surowców naturalnych. 

 

Komunikacja  

Przez teren miejscowości Gliny przebiega jedna droga gminna nr 4779 biegnąca 

od miejscowości Gliny do drogi krajowej nr 25 Konin-Kalisz-Ostrów. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa  

Na terenie miejscowości Gliny brak jest kanalizacji sanitarnej, gospodarka 

ściekowa rozwiązana została poprzez budowę przydomowych szamb.  

 Liczba przyłączy wody – 59 sztuk.  
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Gospodarka odpadami stałymi 

Organizacją gospodarki komunalnej na ternie Miasta i Gminy Rychwał zajmuje 

się Urząd Miasta i Gminy, który koordynuje działania podejmowane w tej dziedzinie. 

Jednostką wypełniającą z ramienia Urzędu zadania usuwania odpadów jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale.  

 Po wyeksploatowaniu składowiska w Woli Rychwalskiej wybudowano nowe 

składowisko odpadów komunalnych w Rychwale o powierzchni 1650 m2. Czas 

eksploatacji jednej kwatery przewiduje się na 6-7 lat. Zbiórka odpadów odbywa się w 

pojemnikach 110 l. Według uzyskanych danych przedsiębiorstwo wywozowe 

deponuje na składowisku odpadów od 1200 do 1500 m3 odpadów z czego ok. 500 m3 

pochodzi z terenów wiejskich.  

 

Kultura  

Na terenie gminy Rychwał działa jedna Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna 

obsługująca teren miasta i całej gminy Rychwał, w tym miejscowość Gliny. 

 W ciągu całego roku biblioteka wzbogaciła się o 940 pozycji osiągając na 

dzień  31.12.2004r. 17253 woluminów z czego: 

− literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2961 

− literatura piękna dla dorosłych – 7576 

− niebeletrystyka – 6719  

Tabela 8 Liczba czytelników w latach 2000-2004 w bibliotece w Rychwale  

Lp. Rok Liczba czytelników Liczba wypożyczeń 

1 2000 577 14515 

2 2001 591 14281 

3 2002 623 14268 

4 2003 653 11583 

5 2004 691 15441 

 

Liczba czytelników systematycznie z roku na rok wzrasta osiągając 691 w 

2004r. co stanowi wzrost o blisko 20% w porównaniu do roku 2000. Pomimo 

znacznego wzrostu czytelników liczba wypożyczeń od roku 2000 do 2003 spadała, 
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trend ten został odwrócony w 2004r. kiedy to liczba wypożyczeń wzrosła o ponad 

33% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią 

uczniowie i studenci (62% ogółu czytelników). 

Oprócz pracy usługowej biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-

oświatową, w bibliotece zlokalizowany jest również punkt informacji europejskiej 

upowszechniający wśród mieszkańców wiedze o Unii Europejskiej. 

 

Zabytki  
Miejscowość Gliny nie jest bardzo bogata w zabytki. Znajdują się tu jednak trzy 

zabytkowe domostwa i jeden budynek gospodarczy z przełomu XIX i XX w.  

Tabela 9 Wykaz zabytków z terenu miejscowości Gliny.    

Lp. Opis zabytku Rok 
powstania 

1 

Zagroda nr 24 
− dom gliniano-murowany 
− budynek gospodarczy gliniano-

murowany 

 
k. XIX 
k. XIX 

2 Dom gliniany nr 40 1905 
2 Dom drewniany nr 49 Pocz. XX 

 

 Na terenie całej gminy znajduje się znaczna liczba zabytków, których wykaz 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 10 Wykaz zabytków z terenu miasta i gminy Rychwał wpisanych do rejestru.    

Lp. Opis zabytku Rok 
powstania 

Rejestr zabytków 

1 Dwór murowany w Dąbroszynie 1 poł. XIX 135/730 z dn. 12.09.1969 
2 Cmentarz rzymsko-katolicki w Grochowach 1 poł. XIX 515/256 z dn. 13.06.1995 

3 Kościół drewniany w Kucharach 
Kościelnych 1795 138/733 z dn. 12.09.1969 

4 Cmentarz rzymsko-katolicki w Kucharach 
Kościelnych 1 poł. XIX 514/255 z dn. 13.06.1995 

5 Kościół murowany p. w. Św. Trójcy w 
Rychwale  1574 139/734 z dn. 12.09.1969 

6 Układ urbanistyczny w Rychwale  XIV-XIX 466/207 z dn. 31.12.1991 
7 Cmentarz rzymsko-katolicki w Rychwale 1 poł. XIX 513/254 z dn. 13.06.1995 

8 Relikty starego dworu na wyspie  
murowane w Rychwale  XVII 238/1699 z dn. 4.04.1975 

9 Park krajobrazowy przy zespole dworskim 
w Rychwale  poł. XIX 238/1699 z dn. 4.04.1975 
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IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 
Mocne strony 

− korzystne położenie przy drodze krajowej pomiędzy dużymi miastami Koninem i 

Kaliszem  

− rozbudowana infrastruktura techniczna - wodociągi, łączność telefoniczna 

− obszar o urokliwych walorach krajobrazu wiejskiego 

− zabytkowe zagrody na terenie wsi 

− obszar o ciekawych walorach turystyczno rekreacyjnych i możliwości rozwoju 

agroturystyki i turystyki rowerowej i pieszej 

− wolne i wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

tereny pod budownictwo mieszkaniowe 

− segregacja odpadów 

− możliwość podnoszenia kwalifikacji przy wykorzystaniu zaplecza szkół w 

pobliskim Koninie i Kaliszu 

− konkurencyjna siła robocza 

 

Słabe strony 

− bezrobocie i ukryte bezrobocie w rolnictwie 

− bardzo mała liczba podmiotów gospodarczych 

− niskie dochody mieszkańców 

− mały lokalny rynek pracy 

− znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

− słaby rynek zbytu dla płodów rolnych 

− zdegradowane tereny wokół stawów po cegielni 

− brak placu zabaw dla dzieci 

− nieestetyczne i nieekonomiczne w utrzymaniu oświetlenie drogowe  

− brak wiejskiego ośrodka kultury 

− brak oferty kulturalnej i kulturowej 

− brak perspektyw dla młodzieży 
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− brak systemu wsparcia dla rozwoju alternatywnych form zarobkowania w 

rolnictwie   

− brak bazy sportowej 

− słaby napływ kapitału inwestycyjnego 

− brak utwardzonych dróg 

− szamba zamiast asenizacji poprzez oczyszczalnie przyzagrodowe 

− brak gospodarstw agroturystycznych 

− brak bazy noclegowej i bazy gastronomicznej 

− brak wytyczonych szlaków rowerowych i turystycznych 
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V. Opis planowanego przedsięwzięcia 

 

Wyłonienie listy planowanych przedsięwzięć było procesem uspołecznionym, 

nastąpiło w drodze ankietowania miejscowości Gliny, ankieta opracowana została 

przez sołtysa  przy współpracy dwóch  radnych z Białej Panieńskiej, których obwód 

wyborczy obejmuje również miejscowości Gliny i Lubiny. 

 

Jako zadanie priorytetowe przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności 

uznano „Remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny”.    

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obiekcie należącym do Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Glinach. Realizacja tego zadania możliwa będzie dzięki wyrażeniu 

pisemnej zgody OSP Gliny na przeprowadzenie wymaganych prac i utrzymania 

obiektu z co najmniej jednym celem określonym w projekcie przez okres co najmniej 

5 lat. 

W ramach remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny 

planowane jest wykonanie poniższego zakresu robót:  

− roboty budowlane  

− wykonanie instalacji 

elektrycznej  

− wykonanie instalacji 

sanitarnej 

− budowa zbiornika 

bezodpływowego na 

ścieki sanitarne  

− wykonanie ogrodzenia 

z siatki  

 

Realizacja przedsięwzięcia ma kilka celów: 

Cel I. Utworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych  

Cel II Podniesienie standardu życia i warunków zamieszkiwania na wsi. 

cele te zostaną osiągnięte poprzez: 
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- organizowanie artystycznych kółek zainteresowań, warsztatów, 

- zorganizowanie zajęć relaksacyjnych, korekcyjnych lub aerobiku, 

- organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, 

- organizowanie szkoleń i warsztatów,  

- organizowanie wystaw i pokazów   

- utworzenie miejsca do organizowania spotkań i zebrań społeczności wiejskiej Glin 

i przyległych miejscowości,  

- zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do aktywnego, twórczego i 

pożytecznego sposobu spędzania wolnego czasu, 

- organizowanie wystaw i pokazów, 

- organizowanie imprez okolicznościowych. 

 

Cel III Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

cel ten będzie osiągany poprzez wykorzystanie utworzonej świetlicy jako bazy i 

ośrodka rozwoju aktywności kulturowej lokalnej społeczności i w konsekwencji 

wypracowania ciekawej oferty dla turystów. 

Gliny są uroczą wsią okoloną lasami posiadającą walory do rozwoju agroturystyki, 

turystyki rowerowej i pieszej. 

 

 

Zakłada się, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie w wymiarze społecznym i 

gospodarczym szereg efektów, a mianowicie: 

- pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców   

- nastąpi polepszenie standardu życia i poprawienie warunków zamieszkiwania, 

- poprzez stworzenie interesującej oferty kulturalnej spodziewany jest wzrost 

bezpieczeństwa i porządku na wsi. 

- poprzez stworzenie interesującej oferty kulturalnej, czy kulturowej nastąpi 

również zwiększenie atrakcyjności turystycznej.  

- nowa elewacja budynku świetlicy spowoduje poprawę estetyki tego miejsca na 

wsi. 
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Wyremontowana i rozbudowana świetlica wiejska służyć będzie przede wszystkim 

mieszkańcom Glin, ale również mieszkańcom sąsiednich miejscowości Lubiny i Biała 

Panieńska, które do chwili obecnej nie posiadają placówki kulturalnej tego typu. 
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VI. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia 

 

Tabela 11 Szacunkowy kosztorys remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Glinach.  

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
1 Roboty budowlane 237 992,44 
2 Instalacje elektryczne  33 235,47 
3 Instalacje sanitarne i grzewcze  44 885,36 
4 Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne  7 023,04 
5 Ogrodzenie  2 681,35 

 RAZEM netto 325 817,66 

 VAT 71 679,89 

 RAZEM brutto  397 497,55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia.  

 

 
 2 0 0 5 r. 2 0 0 6  r. 

Zakres  IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX  X 
Opracowanie dokumentacji                     
Procedura przetargowa                    
Roboty budowlane                    
Instalacje elektryczne                     
Instalacje sanitarne i 
grzewcze  

                   

Zbiornik bezodpływowy na 
ścieki sanitarne  

                   

Ogrodzenie                     
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