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Wstęp
Decyzja o przygotowaniu nowego dokumentu strategicznego dla gminy została
podjęta w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej ze szczególnym
uwzględnieniem perspektyw i wyzwań rozwojowych określonych na poziomie
wojewódzkim i unijnym do 2016 r. Zachodzące zmiany sprawiają, że zapisy strategii
rozwoju gminy powinny w zdecydowanie większym stopniu odpowiadać problemom
i wyzwaniom, jakie stwarzają zjawiska demograficzne w ich wszystkich aspektach, dlatego
nowy system programowania strategicznego dał podstawę dla przygotowania Strategii
Rozwoju Gminy do 2026 r.
Strategia, sprzyja pogłębieniu wiedzy władz gminy na temat obecnej sytuacji
gospodarczej, społecznej, przestrzennej i ekologicznej gminy. Opracowana „Strategia”,
stanowiąca

całościową

koncepcję

rozwoju

gminy,

zagwarantuje

zapisanie

w wojewódzkich czy powiatowych planach rozwoju, priorytetowych dla gminy projektów
o charakterze ponadlokalnym oraz zapewni współuczestnictwo gminy w przemianach
strukturalnych regionu opolskiego, a w fazie jej wdrażania, stanowić będzie podstawę do
podejmowania inicjatyw budżetowych w latach następnych.
Strategia powinna stanowić również filar wszelkich wniosków, z którymi gmina
występować będzie do instytucji i organizacji zewnętrznych, celem współfinansowania jej
rozwoju. „Strategia” pozwoli również ludziom spoza gminy poznać zalety tego obszaru.
W gospodarce rynkowej dobrze przygotowany plan strategiczny, obejmujący zarówno
wizje jak i program działania, jest potężnym narzędziem sprzedaży. Daje on potencjalnym
inwestorom i rządowym agencjom finansującym solidny pakiet informacji na temat
obecnej sytuacji gminy, jasno sprecyzowany obraz zadań oraz kroków, jakie należy podjąć,
aby im sprostać. Inwestorzy na podstawie tych danych mogą ocenić tło inwestycyjne,
stopień

trafności

i

akceptacji

społecznej

podejmowanej

inicjatywy,

a w konsekwencji stopień ryzyka inwestycji. Władze, które jasno i efektywnie
przedstawiają swoje plany budżetowe oraz określą konkretne cele i priorytety działania
mają znacznie większe szanse zdobycia poparcia ze strony państwowych i prywatnych
programów pomocy, aniżeli ich mniej przekonywujący rywale.
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Rozdział 1
Strategia i jej podstawowe cele
1.1. Istota i pojęcie strategii
Strategia – dokument jasno wskazujący kierunki, do których powinna zmierzać
gmina, by zapewnić jej stały rozwój, a mieszkańcom polepszyć warunki życia. Strategia
jest to również proces określania długookresowych celów i zamierzeń organizacji, wyboru
kierunków działania oraz alokacji zasobów niezbędnych do osiągnięcia tych celów.
Strategia rozwoju gminy jest planem długofalowego działania organów gminy stojących
wobec wielu szans i zagrożeń, które wynikają ze zmieniającego się świata. Ich działalność
ukierunkowana jest na wartości uznane w społeczności lokalnej i bazujące na
wewnętrznym potencjale sił oraz uwzględniające wszystkie wewnętrzne słabości1.

1.2. Cele strategii
Głównym celem Strategii jest informacja o podejmowaniu i realizacji wszelkich
działań na terenie gminy, w tym tworzenia planów inwestycyjnych. Wpływa też na
podniesienie wiarygodności gminy wobec inwestorów i innych partnerów zewnętrznych,
którzy swoją współpracę mogą opierać na tym dokumencie.
Strategia może stanowić podstawę do korzystania przez gminę z funduszy unijnych,
według dyrektywy Unii Europejskiej, która mówi o opieraniu działań inwestycyjnych
w Gminie współfinansowanych z Unii Europejskiej na planie strategicznym.
Strategia stanowi pomost pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami
w gminie (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, władze
gminy), których celem powinno być stworzenie planu wspólnej przyszłości, związanej
z ich potrzebami i zamierzeniami.
Pod pojęciem zarządzania strategicznego rozumiemy podejście do gospodarczych
szans i wyzwań. Kompleksowy proces zarządzania, nastawiony na formułowanie
i wprowadzanie w życie skutecznych strategii. Są to także decyzje i działania, które

1

Na podstawie: R. W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
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prowadzą

do

zbudowania

skutecznej

strategii,

które

służą

osiąganiu

celów

przedsiębiorstwa2.
W procesie strategicznego zarządzania należy:
- rozpocząć rozpoznanie obecnej misji, celów i strategii organizacji.
- przeprowadzić analizę otoczenia.
- rozpoznać pozytywne i negatywne wpływy (szanse i zagrożenia)
- przeprowadzić analizę zasobów organizacji
- rozpoznać silne i słabe strony
- dokonać weryfikacji misji i celów organizacji.
- opracować i wdrożyć strategię
- ocenić wyniki
Wśród obszarów, na których koncentruje się strategia należy wymienić:
- wyróżniające się umiejętności – mocnej organizacji, którą odznacza się tylko
niewielka liczba konkurujących ze sobą firm
- zasięg oddziaływania – w zastosowaniu do strategii zasięg określa zespół rynków, na
których dana organizacja będzie konkurować
- dystrybucja zasobów – sposób, w jaki organizacja rozdziela swoje zasoby na różne
obszary, na których konkuruje.

1.3. Badanie opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Gminy Głogówek
W ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
przeprowadzono badanie wśród mieszkańców gminy na temat kierunków rozwoju do 2026
r. Celem badania było wskazanie słabych i mocnych stron Gminy Głogówek,
zdiagnozowanie potencjalnych szans i zagrożeń rozwoju oraz ustalenie priorytetowych
2

A. Stabryła, Zarządzanie Strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.

6

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁOGÓWEK 2016-2026

obszarów strategicznych. W perspektywie tworzenia strategii rozwoju zakładano, że
diagnozowanie teraźniejszości, a przede wszystkim artykułowanie potrzeb, aspiracji
i formułowanie zamierzeń jest przede wszystkim zadaniem mieszkańców. Przyjęcie takiej
perspektywy pozwoli na zbudowanie strategii uwzględniającej oczekiwania lokalnej
społeczności. W celu poznania potrzeb i opinii lokalnej społeczności zostały
rozpowszechnione ankiety. Ankiety wypełniło 126 osób.
Z przeprowadzonego badania wynikają następujące wnioski:

• większość mieszkańców Gminy jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania. Jako
miejsce do życia oceniło ją dobrze aż ok. 72% respondentów. Równie wysoka ilość
ankietowanych ma zamiar pozostać w swoim obecnym miejscu zamieszkania,
• większość (ok. 73% respondentów) również zauważa rozwój Gminy i jest zdania, że
Gmina podąża w dobrym kierunku, wyróżniając się na tle innych regionów.
Przeprowadzone badanie uwidoczniło silny stopień utożsamiania się mieszkańców
z Gminą Głogówek. Prawie połowa ankietowanych identyfikuje się z miejscowością,
w której mieszka. Poziom przywiązania do miejsca zamieszkania, mieszkańcy Gminy
ocenili dość wysoko. Najwyższa wartość dotyczyła poczucia zakorzenienia w Gminie.
Mieszkańców Gminy poproszono o ocenę poszczególnych obszarów jej funkcjonowania
na 5-cio stopniowej skali. Z analizy średnich ocen wynika, że ankietowani najlepiej
oceniają bezpieczeństwo (3,7), ochronę środowiska (3,45) oraz ofertę spędzania czasu
wolnego dla młodzieży (3,14).
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Najwyżej oceniane sfery życia w Gminie
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Wykres 1. Najwyżej oceniane sfery życia w Gminie Głogówek (opracowanie własne)

Do najgorzej ocenianych obszarów należą: usługi medyczne (2,94), rozbudowa
i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej (2,72) oraz gminne
inwestycje (2,8). Zwrócono również uwagę na braki związane z budownictwem
mieszkaniowym (0,9).
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Wykres 2. Najniżej oceniane sfery życia w Gminie Głogówek (opracowanie własne)
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Respondenci uważają, że o sile rozwojowej gminy powinna decydować silna gospodarka
(ponad połowa wskazań), bezpieczeństwo oraz nowoczesna edukacja. Zwrócili również
uwagę na rozwój perspektyw dla ludzi młodych.
Zdaniem ankietowanych, podstawowymi obszarami inwestycji w Gminie powinny być:
infrastruktura techniczna i komunikacyjna (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz rozwój
i uzbrajanie stref aktywności

gospodarczej, która przyciągnęłaby inwestorów

i przedsiębiorców. Dużą wagę przywiązują do budowy obwodnicy dla Głogówka oraz
ścieżek rowerowo – spacerowych, które łączyłyby poszczególne miejscowości w Gminie.
Gmina Głogówek kojarzy się osobom ankietowanym najczęściej z miejscem atrakcyjnym
dla mieszkańców i turystów. Wskazywano także Gminę jako miejsce bezpieczne,
z atrakcyjną ofertą spędzania wolnego czasu.
Ankieta zawierała pytania otwarte, które miały wskazać priorytetowe zadania dla
Gminy na lata 2016-2026. Najczęściej wymienione zostały:


opieka zdrowotna,



rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,



remont i budowa dróg,



promocja Gminy.
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Zadania priorytetowe dla Gminy
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Wykres 3. Zadania priorytetowe wyznaczone przez respondentów dla Gminie Głogówek (opracowanie własne)

Poproszono również o propozycję zadania inwestycyjnego, które powinno być
zrealizowane w podanych latach.
Do priorytetów mieszkańcy Gminy zaliczyli:


modernizację zamku i kompleksu parkowego,



budowę obwodnicy,



modernizację dróg na terenie całej Gminy.

Pojawiły się również głosy związane z nowymi miejscami pracy dla bezrobotnych,
rozpoznaniem rynku pracy i organizacją kursów i szkoleń właśnie pod tym kątem.
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Priorytetowe zadania inwestycyjne
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Wykres 4. Priorytetowe zadania inwestycyjne w Gminie Głogówek (opracowanie własne)

Na

podstawie

przeprowadzonych

badań

wysnuto

wnioski

dotyczące

najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed Gminą Głogówek.
Należą do nich:
1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy, w tym budowa obwodnicy,
2. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej gminy, w tym modernizacja dróg na
terenie gminy,
3. Rozwój infrastruktury gospodarczej,
4. Pozyskanie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy.

1.4. Analiza SWOT (StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats) jako narzędzie
diagnozy
Analiza SWOT ukazuje mocne i słabe strony gminy, jej szanse i zagrożenia.
Za pomocą analizy SWOT zidentyfikowano i zhierarchizowano kluczowe czynniki mające
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy. Analiza SWOT stanowiła etap
diagnostyczny, który pozwalał na sformułowanie celów strategicznych i celów
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operacyjnych. W ramach analizy SWOT dokonano klasyfikacji czynników w czterech
wymiarach:
• wewnętrznym: mocne i słabe strony,
• zewnętrznym: szanse i zagrożenia,
• pozytywnym: mocne strony i szanse,
• negatywnym: słabe strony i zagrożenia.
Mocne i słabe strony gminy to te cechy, które ją obecnie wyróżniają, natomiast szanse
i zagrożenia rozwojowe to tendencje i zjawiska, które wynikają z otoczenia gminy.
Tabela1. Analiza SWOT

RODZAJ CZYNNIKA
Pozytywne
Negatywne

CZYNNIKI
WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY

CZYNNIKI
ZEWNĘTRZNE
SZANSE
ZAGROŻENIA

[Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. Obłój, M. Trybuchowski, Zarządzanie strategiczne, (w:)
Zarządzenie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 175-178; J. T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk,
Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s. 39-40.

Czynniki podzielono na następujące obszary społeczno – gospodarcze:
• społeczeństwo, rynek pracy, warunki życia,
• gospodarka,
• dostępność komunikacyjna,
• zasoby, dziedzictwo i środowisko,
• spójność terytorialna
• zarządzanie i współpraca.
Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT wskazują, że działania podejmowane
w ramach Strategii powinny dotyczyć przezwyciężania słabości regionalnych na rzecz jak
najlepszego wykorzystania szans rozwojowych gminy. Analiza, oprócz strategicznych
rozstrzygnięć, pomaga w procesie identyfikacji potencjałów rozwojowych gminy, stanowiących
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podstawę dla budowania przewag konkurencyjnych. Zgodnie z nowym podejściem do rozwoju
polityka gminna, prowadzona w następnych latach, bazować ma w głównej mierze na
wewnętrznych potencjałach danego obszaru, których właściwe wykorzystanie powinno przyczynić
się do wzrostu konkurencyjności.

Analiza SWOT wraz z diagnozą sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy została poddana konsultacjom społecznym. Zasięgnięcie opinii społeczności
gminnej pozwoliło na wzbogacenie treści materiałów diagnostycznych, a także dokonanie
hierarchizacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w ramach poszczególnych obszarów
społeczno-gospodarczych.
Tabela2 . Analiza SWOT dla gminy – mocne i słabe strony

Społeczeństwo, rynek, warunki życia

Obszary

Mocne strony
• poziom i jakość życia
mieszkańców,
• wysoka jakość usług
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży,
• odpowiednia ilość miejsc dla
dzieci w przedszkolach i żłobku
• samoorganizacja i aktywność
społeczna na obszarach
wiejskich,
• samoorganizujące się
społecznie i kulturowo grupy
mieszkańców,
• rola mniejszości niemieckiej,
• sprawność instytucjonalna
jednostek samorządu
terytorialnego,
• etos pracy w regionie,
• poziom dochodów
rozporządzalnych,
• rozwinięta infrastruktura
sportowa na terenie całej gminy:
boiska, orlik, sale gimnastyczne
• stabilność miejsc pracy,
• dostępność do mieszkań,
• osiągnięcia/ sukcesy sportowe
dzieci i młodzieży;
• monitoring wizyjny w niektórych
miejscach na terenie miasta, .
•bezpieczeństwo

przeciwpożarowe (działalność
OSP)
• oferta dla seniorów – Dom
Dziennego Pobytu „Senior
Wigor”

Słabe strony
• wyludnianie się i struktura wieku
ludności,
• liczba miejsc pracy dla osób z
wyższym wykształceniem,
• postawy przedsiębiorcze
mieszkańców,
• wysoki poziom bezrobocia,
• brak sprecyzowanej polityki
prorodzinnej,
• niedopasowanie strukturalne
pomiędzy popytem a podażą na rynku
pracy wynikające ze struktury
kształcenia,
• dysharmonia pomiędzy wysokim
poziomem życia i aspiracji ludności,
a jednocześnie nieadekwatnymi do
tego możliwościami zatrudnienia i
zarobkowania w regionie,
• słaba dostępność specjalistycznych
usług lekarskich i rehabilitacyjnych,
• brak stomatologów w szkołach,
• system zabezpieczeń
przeciwpowodziowych
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• powiązania gospodarki
z zagranicą, zwłaszcza
z gospodarką niemiecką,
• produktywność rolnicza,
• tradycja produkcji
rzemieślniczej i spółdzielczej
oraz kultura pracy,
• kondycja mikro i małych
przedsiębiorstw, wysoki odsetek
zatrudnionych w sektorze usług
rynkowych,
• surowce mineralne.

• inwestycje, zwłaszcza innowacyjne,
• tempo wzrostu gospodarczego,
• powiązania między gospodarką,
nauką oraz instytucjami otoczenia
biznesu,
• niewystarczająca ilość instytucji
wsparcia biznesu na terenie gminy,
• brak gminnych terenów
inwestycyjnych,
• niewystarczająca ilość szkół
zawodowych, na terenie gminy, mała
liczba zajęć praktycznych i
warsztatowych w szkołach,
•brak miejsc pracy dla
wyspecjalizowanej kadry,
•brak aktywnie działających
organizacji zrzeszających lokalnych
przedsiębiorców.

• autostrada A4,
• trasa sudecka,
•bliskość aglomeracji opolskiej,
wrocławskiej, śląskiej – rynek
pracy, możliwość kształcenia,
usługi publiczne wysokiej
jakości,
• wewnętrzna dostępność
komunikacyjna gminy,
• światłowodowa sieć
umożliwiająca realizację usług
szerokopasmowego Internetu.

• brak obwodnicy
• stan i parametry techniczne
infrastruktury drogowej i kolejowej,
• transport publiczny,
• integracja systemów transportu.

14

Spójność terytorialna

Zasoby, dziedzictwo
i środowisko

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁOGÓWEK 2016-2026

• walory przyrodniczokrajobrazowe,
• dziedzictwo kulturowe,
• duża ilość obiektów
zabytkowych, podlegających
ochronie,
• zamek wraz z parkiem,
• żywa kultura i tradycje
lokalne: działalność Kół
Gospodyń Wiejskich, Związku
Wiejskich Kobiet Śląskich,
Grup Odnowy Wsi, tradycje
kulinarne,
• rolnicza przestrzeń
produkcyjna,
• warunki dla tworzenia energii
ze źródeł odnawialnych,
• wydarzenia kulturalne o
randze wojewódzkiej,
•intensywność ruchu
turystycznego;
•kreatywność inwestorów
turystycznych,
•potencjał dla rozwoju
produktów regionalnych;
•możliwość korzystania z
atrakcji turystycznych w
otoczeniu,
•duża powierzchnia terenów
zielonych i zalesionych,
• naturalny charakter dużej
części cieków wodnych.
• identyfikacja mieszkańców z
gminą,
• centralne usytuowanie miasta,
• równomierne rozmieszczenie
ośrodków węzłowych,
• zwarty charakter osadnictwa
wiejskiego,
• policentryczność systemu
osadniczego,

•
brak
wyrazistych
produktów
turystycznych,
• stan techniczny obiektów i zespołów
dziedzictwa kulturowego,
•niska świadomość społeczna w
zakresie własnego dziedzictwa,
•niewystarczający stopień postrzegania
gminy jako rekreacyjno-turystycznej
wśród mieszkańców Opolszczyzny,
•niewystarczająca
infrastruktura
szlaków
i ścieżek turystycznych,
•brak ścieżek rowerowych
•zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego w okresie
grzewczym.

• konkurencyjność gminy względem
sąsiednich gmin,
• wewnątrzgminne zróżnicowanie
poziomu rozwoju społecznogospodarczego.
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• rozwinięta sieć partnerów
zagranicznych (m.in. miasta
partnerskie),
• doświadczenie w realizacji
projektów partnerskich, w tym
finansowanych ze źródeł
zewnętrznych,
• aktywne uczestnictwo władz
samorządowych w różnych
forach współpracy,
• dobra współpraca z
organizacjami pozarządowymi,
• promocja gminy,
• opracowany Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego.

• mała ilość organizacji
pozarządowych,
• niska zdolność istniejących
organizacji pozarządowych w zakresie
pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału roboczego do wypracowania diagnozy sytuacji
społeczno- gospodarczej gminy Głogówek
Tabela 3. Analiza SWOT dla gminy Głogówek – szanse i zagrożenia

Gospodarka

Społeczeństwo, rynek pracy,
warunki życia

Obszary

Szanse
• transfery dochodów, wiedzy
i technologii,
• wzrost presji na kształcenie
ustawiczne i praktyczne,
• remigracja i imigracja,
• aktywność sektora
organizacji pozarządowych,
• partnerska współpraca
samorządów terytorialnych,
organizacji samorządowych
i środowiska biznesu.

Zagrożenia
• odpływ ludności i kapitału
intelektualnego,
• zjawiska wykluczenia społecznego
i patologii życia społecznego.

• wzrost aktywności
inwestycyjnej,
• wzrost konkurencyjności
makroregionu Polski
Zachodniej,
• intensyfikacja współpracy
transgranicznej.

• przewaga konkurencyjna sąsiednich
gmin,
• spowolnienie lub kryzys gospodarczy
w Unii Europejskiej,
• spadek pozycji konkurencyjnej Polski
w zakresie przyciągania inwestycji
zagranicznych.

16

Spójność terytorialna

Zasoby, dziedzictwo i
środowisko

Dostępność komunikacyjna

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁOGÓWEK 2016-2026

• położenie przygraniczne,
• rozwój e-usług.

• osłabienie możliwości realizacji
programu inwestycyjnego w zakresie
infrastruktury drogowej i kolejowej,
• przeciążenie szlaków komunikacji
drogowej,
 obwodnica.

• zainteresowanie turystów
gminą Głogówek (zabytki,
szlaki rowerowe),
• wzrost presji na
wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych,
• zainteresowanie
wykorzystaniem czasu
wolnego,
• zaostrzanie standardów
ochrony środowiska.

• zmiany klimatyczne i pogorszenie
warunków hydrologicznych,
• wzrost presji urbanizacyjnej i
turystyki na obszarach o wysokich
walorach przyrodniczych i
krajobrazowych.

• rozwój i różnicowanie
działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich,
• decentralizacja finansów
publicznych,
• nowoczesna polityka miejska.

• skoncentrowanie się w krajowych
i wojewódzkich dokumentach
strategicznych na dużych ośrodkach
metropolitalnych,
• pogorszenie kondycji finansów
publicznych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiału roboczego do wypracowania diagnozy sytuacji
społeczno- gospodarczej gminy Głogówek
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Rozdział 2
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU
2.1. Ogólna charakterystyka Gminy Głogówek

Mapa 1. źródło: www.powiatprudnicki.pl

Głogówek to gmina miejsko – wiejska znajdująca się w zachodniej części
województwa opolskiego w powiecie prudnickim. Cechuje ją korzystne położenie w
przestrzeni geograficznej. Gmina leży nad rzeką Osobłogą, lewobrzeżnym dopływem
Odry. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 170,06 km2., co stanowi 1,99% powierzchni
województwa opolskiego. Głogówek – siedziba gminy znajduje się na wysokości 210 m.
n.p.m. na falistej równinie, która od zachodu stromo opadającą krawędzią przechodzi
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w dolinę Osobłogi. Na północny – wschód teren tworzy część Niziny Śląskiej, a od
południa łączy się przez Płaskowyż Głubczycki z Przedgórzem Sudeckim.
Wśród pozytywnych aspektów umiejscowienia gminy można zauważyć, że ma ona
korzystne położenie na tle układu osadniczego województwa opolskiego, co wiąże się
przede wszystkim z jej możliwościami rozwojowymi. Wymienić tu można:
- przebiegającą przez gminę trasę komunikacyjną drogową i kolejową o dużym znaczeniu
gospodarczym i turystycznym, która łączy Górny Śląsk z terenami wypoczynkowymi
i uzdrowiskowymi Dolnego Śląska. Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie
transportowo- drogowym. Leży przy linii kolejowej Legnica - Katowice i na skrzyżowaniu
dróg krajowych relacji Kłodzko-Pyskowice (nr 40 tzw. „Trasa Sudecka”) z drogą Opole –
Głubczyce – Pietrowice (granica państwa) nr 416,
- bliskie położenie miasta wojewódzkiego (ok. 40 km między Głogówkiem a Opolem)
i miast ościennych jak Kędzierzyn Koźle, Prudnik, Krapkowice, które daje szerokie
możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy popytu na usługi wyższego rzędu
jak np. dostęp do wyższych uczelni, różnych instytucji kultury – kino, teatry,
specjalistycznych szpitali i poradni medycznych, instytucji prawniczych i innych, a także
lepszy dostęp do wyspecjalizowanych usług handlowych.
Siedzibą władz miejskich jest ratusz, wybudowany pod koniec renesansu,
znajdujący się w centrum miasta na Rynku w Głogówku.
Gminę Głogówek tworzy miasto Głogówek, posiadające trzy sołectwa: Głogowiec,
Oracze, Winiary oraz 22 wsie: Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Chudoba,
Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe
Kotkowice, Racławice Śląskie, Rzepcze, Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa,
Wierzch, Wróblin, Zawada, Zwiastowice.
Sprzyjające warunki naturalne oraz położenie w sąsiedztwie Bramy Morawskiej
spowodowały, że na tym terenie bardzo dobrze rozwijało się osadnictwo. Pod miastem,
w dolinie Osobłogi znaleziono ślady kulturowe sprzed 6 tysięcy lat. Podczas wykopalisk
w lasku Olszynka natrafiono również na ślady osadnictwa z epoki brązu /1700 – 700 lat
p.n.e/. Odkryto, że znajdowała się tam osada obronna.
Niektórzy badacze stwierdzają, że początki powstania, Głogówek zawdzięcza
właśnie tej osadzie, która z podgrodzia rozwinęła się w wioskę targową, a w okresie lokacji
została przeniesiona na nowe, niezbyt oddalone od poprzedniego miejsce, zmieniając się
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z kolei w średniowieczne miasto. Nie ulega wątpliwości, że przez dzisiejszy Głogówek lub
też obok niego, przechodził słynny „szlak bursztynowy”. Mówią o tym zarówno znaleziska
bursztynu, jak i monet rzymskich3.
Nazwa miasta pochodzi od masowo rosnącego tu niegdyś krzewu głogu.
W źródłach polskich nazwę tego miasta określano jako: „Głogowa”, „Mały lub Górny
Głogów” (w odróżnieniu od Głogowa dolnośląskiego), z czeskich „Horny Glogov”,
łacińskich „Miror” względnie „Superior Glogovia”, a z niemieckiego m. in. „Kleine
Glogau, Oberglougau” czy „Weniger Glogau”. Pierwsze wzmianki o Głogówku odnajduje
się w 1076 roku w źródłach ruskich4. Prawa miejskie Głogówek otrzymał w 1275r. w 2005 roku miasto obchodziło 730 rocznicę istnienia. Historia miasta jest bardzo ciekawa.
Pod koniec 1655r. w czasie wojen szwedzkich, Głogówek udzielił schronienia królowi
Janowi Kazimierzowi i jego żonie Marii Ludwice wraz z dworem. To tutaj Ludwik van
Beethoven w 1806r. stworzył swoją V Symfonię c-moll, po zaproszeniu go przez
Franciszka Wacława Oppersdorffa, ówczesnego właściciela zamku w Głogówku5.
Patrząc na strukturę narodowościową w gminie na początku XIX wieku okazuje
się, że ludność polskojęzyczna dominowała na wsiach, natomiast w miastach w większym
procencie zamieszkiwała ludność pochodzenia niemieckiego. W 1853r.w samym
Głogówku ludność niemiecka stanowiła większość, bo 87% ogółu mieszkańców. Źródła
podają, że w 1858 r. żyło tu 158 Żydów (4% ogółu mieszkańców)6.
Najważniejszą rolę w życiu ekonomicznym miasta odgrywało rzemiosło, a także
handel i rolnictwo. Uprawiano również winną latorośl. Zamiłowanie do hodowli krzewu
winnego znalazło odzwierciedlenie w herbie miasta, który przedstawia trzy winne grona
i trzy noże do cięcia winorośli, stykające się pośrodku tarczy.
W XIX wieku w mieście powstały małe zakłady produkcyjne: roszarnia lnu,
cukrownia, cegielnia, browary, gorzelnie, młyny wodne, które w większości przetrwały
i rozwijały się w wieku XX.
W czasie II wojny światowej istniał tu obóz pracy radzieckich i brytyjskich jeńców
wojennych. Nie bacząc na zabytkowy charakter miasta, Niemcy stworzyli w Głogówku
główny bastion oporu okrążonych wojsk hitlerowskich, które znajdowały się na tym

3

A. Szyndzielorz, Muzeum Jana Cybisa w Głogówku, Opole 1985, s. 5.

T. Chrzanowski , Głogówek, Wrocław, Warszawa, Kraków 1977, s.12.
A. Szyndzielorz, Muzeum Jana Cybisa … (op.cit.), s. 16.
6 T. Chrzanowski, Głogówek, (op.cit.), s. 158.
4
5
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terenie. Ciężkie walki uliczne z oddziałami pierwszego Frontu Ukraińskiego,
dowodzonego przez marszałka Iwana Koniewa, przyniosły miastu duże straty. W gruzach
leżało około 40% ogółu zabudowań7.
Od maja 1945 przybywali na tereny gminy pierwsi osadnicy (głównie
przesiedleńcy zza Buga). Byli to głównie ludzie z okolic Lwowa, Tarnopola a także
Krakowa8. Pod względem wyznania w Głogówku przeważali katolicy, którzy stanowili
w 1947 roku 99% ogólnej populacji. Oprócz tego źródła wymieniają także dwudziestu
ewangelików, dwóch wyznawców prawosławia i jedną osobę wyznania mojżeszowego9.
Gminę Głogówek oprócz miasta tworzą 22 wsie, które posiadają również ciekawą
historię oraz liczne zabytki:

Biedrzychowice
Nazwa wioski wywodzi się prawdopodobnie od nazwy osobowej Biedrzych,
ponieważ założycielem tej miejscowości był Bedrich Friedrich. Pierwsza wzmianka
o wiosce znajduje się w kronikach z XIII w. Jest to zapis w akcie darowizny księcia
Kazimierza Opolskiego dla klasztoru w Czarnowąsach. Najstarszą budowlą jest kościół
parafialny. Ważne miejsce w wiosce zajmuje szkoła, o której pierwsze wzmianki pochodzą
z końca XVII wieku.
Bardzo dobrze w miejscowości działa Farska Stodoła - muzeum wiejskie
kultywujące tradycje i obyczaje śląskie.
We wsi znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne oraz ślady osadnictwa
celtyckiego.
Błażejowice Dolne
Nazwa wioski pochodzi od nazwy osobowej Błażej. Pierwsze wzmianki pochodzą
z 1460r. W 1933r. wioska otrzymała nazwę Niederblasien. W Błażejowicach Dolnych na
uwagę zasługuje kapliczka - dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi znajdują
się stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej.

A. Wanderer, Piekło na Śląsku, „Tygodnik Prudnicki”, nr. 24/2006.
B. Pawlik, Problemy repolonizacji i narodowej integracji miejscowej ludności powiatu prudnickiego w pierwszych
latach po wyzwoleniu (1945-1947), Opole 1970, s. 11.
9 T. Chrzanowski, Głogówek, (op.cit.), s. 189.
7
8
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Ciesznów
Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia Cieszno, Cieszysław. Pierwsza
wzmianka pochodzi z 1234r. – występuje wówczas nazwa wsi Tesnowo, a od 1282r.
Tesnow. W dokumentach sprzed 1945r. widnieje nazwa Teschenau. W 1322r. książę
Władysław podarował tę wieś rycerzowi Hermanowi i jego dwóm braciom. Od tego
momentu Ciesznów często zmieniał właścicieli, ostatni z nich to Karol Schwarzer, który
dbał o posiadłość budując dworek i park. Najstarszą budowlą we wsi jest kapliczka
z początku XIX wieku i dwa krzyże z początku XX wieku.
Góreczno
Nazwa miejscowości pochodzi od położenia geograficznego. Właścicielami
folwarku, który liczył ok. 100 ha ziemi ornej, aż do początku XX wieku była rodzina
Prittwitz. W latach 30-tych XX wieku zbudowano tu pierwszy na terenie gminy wodociąg.
Studnia, z której pobierano wodę istnieje do dziś. W wiosce znajduje się neolityczne
stanowisko archeologiczne.

Kazimierz
Pierwsze nazwy miejscowości to Jaroslav, na cześć księcia opolskiego Jarosława,
a potem Kazimivia, na cześć księcia Kazimierza. Przez ponad 200 lat wieś była
miasteczkiem, o czym świadczy zachowana pieczęć ławy sądowej i herb Kazimierza
z połowy XIV wieku. Zostało ono zniszczone przez husytów w 1428r. Najstarszym
zabytkiem wioski jest kościół parafialny z XII wieku oraz pałac z XVI wieku.
W Kazimierzu znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.
Kierpień
Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa carpio – co oznacza staw dla karpi.
Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku. Najstarszym obiektem we wsi jest kościół pod
wezwaniem Narodzin Najświętszej Marii Panny, który jest odnotowany w kronikach
w 1335r. W Kierpniu znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.
Leśnik
Najstarsza miejscowość związana jest z położeniem, ponieważ wieś znajduje się
w pobliżu lasu. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1217 roku. Pierwszą nazwą było Leznie.
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W Leśniku do 1900 roku działała gorzelnia, a do 1904 r. – młyn wodny. We wsi są dwie
kapliczki. Znajdują się tu ślady osadnictwa celtyckiego.
Mionów
Nazwa pochodzi od słowiańskiego słowa „miłowany” lub „umiłowany”. Z biegiem
lat wieś zmieniała nazwy na „Milowan”, „Milmen”, Polnisch Mulmen.
Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1217, kiedy właścicielem wioski został
Kanclerz księcia Kazimierza Opolczyka Sebastian. W latach 1381 – 1600 właścicielami
wsi była rodzina Stral (Strzela). We wsi znajduje się zabytkowa kapliczka. Można tu
znaleźć liczne stanowiska neolityczne i średniowieczne.
Mochów
Nazwa wsi pochodzi od połączenia słów „mam chów”, prawdopodobnie od
drewnianych schowków, które okoliczna ludność budowała na bagnach w czasie najazdów
tatarskich. Klasztor w Mochowie był drugą, po Jasnej Górze, fundacją księcia Władysława
Opolczyka na ziemiach polskich. Książę oddał teren nad Osobłogą paulinom ok. 1388r.
Obecny kościół pochodzi z I-szej połowy XVIII w., przebudowany został w latach 19101911. Ważnym zabytkiem w Mochowie jest kapliczka – dzwonnica z I połowy XIX wieku
oraz zegar słoneczny, znajdujący się na prywatnym budynku mieszkalnym.
We wsi znajdują się stanowiska archeologiczne, neologiczne i kultury łużyckiej.

Nowe Kotkowice
Wioska powstała pod koniec XIX wieku jako zabudowania folwarczne, których
zarządcą był Hans Beck, od którego pochodzi nazwa miejscowości – Honzbeck. We wsi
była karczma, a w latach 1935-1945 funkcjonowało tu lotnisko. Do zabytków zaliczyć
można kapliczkę wybudowaną w 1913r, z dzwonem poświęconym w 1921r.
W Nowych Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Rzepcze
Nazwa pochodzi od imienia Rzepek. Pierwsze wzmianki odnotowano w 1300r. –
„Ropzha”, „Repzs”, „Reptsch”. Najstarszą budowlą wsi jest drewniany kościółek pw.
Św. Jakuba Starszego, wspomniany w dokumentach już 1447r.
W Rzepczach znaleziono narzędzia krzemienne z epoki paleolitu.
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Racławice Śląskie
Nazwa pochodzi od imienia Racław, Radsław. Pierwsze wzmianki pochodzą z XII
wieku. Racławicki kościół wzmiankowany był już w roku 1371. Obecny wybudowany był
1789r. Ważnym zabytkiem jest „Słup szwedzki” – kolumna ufundowana przez Jana
Jerzego Gotfryda Kotulińskiego, na pamiątkę wycofania się wojsk szwedzkich.
Wieś stanowi jeden z głównych węzłów kolejowych gminy.
W Racławicach znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.
Szonów
Powstanie osady datuje się na VI – X wiek. Pierwsze wzmianki o Szonowie
pochodzą z XII w. Obecny kościół wybudowano w 1580r., w którym znajduje się
barokowy ołtarz z XVI wieku z późnogotycką rzeźbą św. Jana Chrzciciela.
W Szonowie znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.

Stare Kotkowice
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy. Pierwsza – związana jest z kuciem koni,
a druga, z pobytem mnichów („der Kuttentrager” oznacza mnicha, czyli Alt Kuttendorf to
stara mnisia wieś). Pierwsza wzmianka o wsi znajduje się w kronikach z XII wieku.
Obecny kościół pw. Św. Barbary pochodzi z 1847roku.
W Starych Kotkowicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.

Twardawa
Wieś założona prawdopodobnie przez szlachcica Jerzego Twardawę, od nazwiska
którego uznaje się nazwę. Pierwsze wzmianki, w kronice parafialnej, pochodzą z 1629r.
Szkoła w Twardawie powstała w XVIIIw.
Najstarszym obiektem jest kościół parafialny pw. św. Małgorzaty.
W Twardawie znajdują się stanowiska archeologiczne kultury łużyckiej.

Tomice
Nazwa miejscowości pochodzi od imienia Toma – Tomasz. Pierwsza wzmianka
o wsi pochodzi z XIII wieku o nazwie Thomicz. Tomice (wówczas Thomnitz) do 1810r.
był w posiadaniu cystersów. W 1813r. właścicielem Tomic została rodzina von Prittwitz,
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która w 1842r. sprzedała wieś głównemu sędziemu dóbr świeckich o nazwisku Reller.
W centrum wsi znajduje się zabytkowa kapliczka pw. św. Jana, patrona Tomic.
W Tomicach znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.
Wierzch
Nazwa wsi pochodzi od słowa wierzchołek, co wskazuje na położenie wsi.
Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1217, kiedy właścicielem wioski został Kanclerz
księcia Kazimierza Opolczyka Sebastian, który niebawem podarował tę wieś swojemu
bratu hrabiemu Grzegorzowi. W latach 1381 – 1600 właścicielami wsi była rodzina Stral
(Strzela).
We wsi znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne.
Wróblin
Pierwsze udokumentowane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1175r. (gdzie
wieś nazywano „Villa Martini”).
Jako wartościowy ocenia się układ przestrzenny wsi. Wróblin zachował owalny
układ ulicowy. Wieś posiada dwa folwarki. Pierwszy położony w granicach siedliska
wiejskiego, a drugi na zachód od zabudowy wiejskiej, posiadający unikalny układ
zabudowy – na planie koła. We Wróblinie urodził się w 1897r. Jan Cybis (zm. 1972 r.) malarz. Na rodzinnym domu malarza umieszczono pamiątkową płytę. Najstarszym
obiektem wsi jest kościół, o którym wspomniano już w 1664 r. Obecny – wybudowano
w 1855r.
We wsi znajdują się liczne stanowiska archeologiczne z okresu neolitu i kultury
łużyckiej.

Zawada
Nazwa miejscowości pochodzi od słowa zawada, czyli przeszkoda. W 1936r.
nazwę zmieniono na Lichten O/S. Zawada to sołectwo, które składa się ze wsi Zawada
i czterech przysiółków: But, Golczowice, Mucków i Sysłów. Wśród zabytków warto
wspomnieć kościół w Golczowicach oraz kapliczkę św. Józefa w Zawadzie.
W Golczowicach odkryto stanowisko archeologiczne z okresu kultury łużyckiej.
Odkryto tez fragmenty osady garncarzy.
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Zwiastowice
Nazwa pochodzi od imienia Zwiast. Wzmiankowana była jako Zuestoua (1223),
Schwesterwitz (1571).
Najstarszym obiektem we wsi jest kaplica pw. Najświętszej Marii Panny,
zbudowana w 1853r.Wewnątrz znajduje się ołtarz ludowo – barokowy z połowy XIX
wieku. We wsi znajduje się budynek folwarczny, stanowiący obecnie dom mieszkalny,
zbudowany w 1829r.
Niedaleko miejscowości występują stanowiska archeologiczne10.

2.2 Środowisko przyrodnicze Gminy

W podziale fizyczno - geograficznym gmina Głogówek położona jest na Nizinie
Śląskiej, w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Obszar gminy cechuje się na ogół rzeźbą
równinną, fragmentarycznie w części południowo-wschodniej i północno-zachodniej
przechodzącą w rzeźbę falistą.
Na terenie Gminy dominują gleby brunatne i czarnoziemy, które stanowią odpowiednio
32 % i 54 % użytków rolnych gminy.
Wzdłuż północnej granicy Gminy ciągną się pasy bielic, a w wschodniej części od
rzeki Straduni mady iglaste. W dolinie rzeki Osobłogi i Straduni spotykane są gleby
organiczne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe podlegające prawnej ochronie.
W Gminie Głogówek występują trzeciorzędowe i czwartorzędowe piętra wodonośne. Pod
prawie całym obszarem Gminy znajduje się główny zbiornik wód podziemnych trzeciorzędowych o potencjalnej wydajności studni 70 m³/h.
Zbiornik ten objęty jest strefą najwyższej ochrony wód podziemnych i obejmuje swym
zasięgiem dolinę rzeki Osobłogi.
Wody powierzchniowe na terenie Gminy stymulowane są rzekami Osobłogą, Stradunią
oraz Swornicą. Rzeka Osobłoga jest największym ciekiem wodnym terenu i ma zasadniczy
wpływ na kształtowanie stosunków wodnych Gminy.
Długość rzeki na terenie gminy wynosi 29 km, a stan jej czystości osiąga III klasę
czystości. Rzeka Stradunia przepływa przez wschodnią część gminy w rejonie wsi
10

Informacje dot. Sołectw: Miasto i Sołectwa Gminy Głogówek w zarysie…, Głogówek 2006.
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Kazimierz, Wróblin,

Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa. Zawiera ona

ponadnormatywne zanieczyszczenia składników takich jak: azot amonowy, fosforowy.
Zaliczana jest do III klasy czystości.
Gmina Głogówek leży w rejonie o urozmaiconej rzeźbie terenu, z silnie rozdrobnionym
i rozproszonym zasobem leśnym. W mieście znajduje się park miejski obfitujący w okazy
takich drzew jak np.:
- dąb szypułkowy 40%
- buk pospolity 15%
- lipa drobnolistna 10%
- klon polny 10%
- klon zwyczajny 5%
- olsza czarna 2%
- pozostałe gatunki 13%
Spośród gatunków pochodzenia obcego do najciekawszych zaliczyć należy rosnące
po północnej stronie zamku, na polanie górnego tarasu, platany klonolistne. Przy dawnym
wejściu głównym do zamku - tulipanowiec amerykański, oraz okazy starych żywotników
przed dawną oranżerią. Na uwagę zasługują również skrzydłorzechy kaukaskie, które
tworzą liczną różnowiekową grupę w rejonie źródła, w północno–zachodniej części parku.
W parku występują drzewa oznaczone jako pomniki przyrody, których ilość znacznie
zmalała w wyniku powodzi w 1997r.
Z północną częścią miasta łączy się las komunalny Olszynka, który wraz z wytyczonymi
alejkami i dróżkami dla rowerów posiada charakter parku.
2.3 Klimat

Warunki klimatyczne z uwagi na dobre położenie geograficzne rozmieszczenie
wód, charakter rzeźby terenu, rodzaju gleb oraz szaty roślinnej sprawiają, że gmina
Głogówek zaliczana jest do cieplejszych gmin w rejonie. Najcieplejszym miesiącem jest
lipiec o średniej temperaturze + 18º C, a najchłodniejszym luty o średniej temperaturze
+ 2,7º C. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się od 600 mm na północy
do 650 mm na południu. Największe opady notuje się w czerwcu, lipcu i sierpniu.
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2.4 Zabytki Gminy
Na jakość życia mieszkańców gminy Głogówek duży wpływ ma dziedzictwo
kulturowe. Wymienić tu należy obiekty dziedzictwa kulturowego, czyli dziedzictwo
historycznej kultury materialnej. Dla gminy jest to nie tylko element tożsamości
społeczności lokalnej, ale także źródło zysków z turystyki. Wśród najważniejszych
zabytków wymienić należy:


Kolegiatę św. Bartłomieja – pierwsze źródła z XIV wieku11, zaś obecny kształt
zyskała w latach 1776 – 1781, kiedy modernizacji gotyckiego wnętrza w duchu
panującego baroku dokonali dwaj artyści z Moraw: Franciszek Antoni Sebastini
(malarstwo) i Jan Józef Schubert (rzeźba)12,



Kościół oo. Franciszkanów wraz z Domkiem Loretańskim– XVII/XVIII wiek13.



renesansowy Zamek Oppersdorfów,



Bramę Zamkową - pierwsze wzmianki w 1511roku14,



Wieżę strażniczo - więzienną – obecnie Muzeum Regionalne w Głogówku,



Ratusz – (1608r.) siedziba władz gminnych,



Wieżę wodną (1597 r.) jeden z najstarszych pomników techniki na Górnym Śląsku.

2.5 Działalność gospodarcza
Do wiodących branż działalności gospodarczej należą bazy logistyczno –
transportowe. Istniejące lub powstające firmy, to głównie działalności jednoosobowe lub
zatrudniające do kilkunastu pracowników (mikro i małe przedsiębiorstwa).
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 640 przedsiębiorców w następujących
branżach:
1. budownictwo ogólne – ok. 21 %
2. branża produkcyjno - usługowa – ok. 53 %
3. branża handlowa – ok. 26 %

11

T. Chrzanowski, Śląsk w zabytkach sztuki, Głogówek, Wrocław 1977, s. 40.

A. Szyndzielorz, Czesko – morawskie związki artystyczne Głogówka, „Rocznik Głogówecki. Portret
2000”, Głogówek 2000, s. 52
13
P. Bielenin, Głogóweccy Franciszkanie, [w:] Rocznik Głogówecki. Portret 2000, Głogówek 2000, s. 35.
14
G. Hauptstock, Z dziejów Głogówka, Głogówek 2009, s. 36.
12
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Gospodarka w gminie

budownictwo ogólne

branża produkcyno - usługowa

branża handlowa

Wykres 5. Podział podmiotów gospodarczych w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło: dane UM

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych wg rodzaju sekcji PKD

Kod
sekcji
A
C

F

G

Opis sekcji
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo ,Rybactwo, Przetwórstwo
Przemysłowe ( głównie: uprawy zbóż i innych roślin uprawnych ,chów
i hodowla zwierząt, pozyskiwanie drewna i surowców leśnych )
Przetwórstwo przemysłowe (głównie: produkcja pieczywa ,wyrobów
ciastkarskich, ciastek, pasz dla zwierząt, produkcja wyrobów dla
budownictwa z tworzyw sztucznych , produkcja tapet, produkcja mebli,
produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów
tartacznych, produkcja wyrobów stolarskich . )
Budownictwo ( głównie: wznoszenie budynków ,przygotowanie terenu
pod budowę ,wykonywanie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, cieplnych , gazowych i klimatyzacyjnych ,tynkowanie,
posadzkarstwo , malowanie i szklenie, wykonywanie robót
wykończeniowych. )

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych
(głównie: sprzedaż, naprawa i konserwacja samochodów osobowych ,
sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych

Ilość
działalności
30

92

137

164

sklepach)

H

Transport i gospodarka magazynowa (głównie :transport drogowy
towarów, transport lądowy , pasażerski )

37

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (głównie: obiekty noclegowe, restauracje i inne

19

placówki gastronomiczne )
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Informacja i komunikacja (głównie: działalność związana z

J

organizowaniem działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej,
działalność związana z oprogramowaniem )
Działalność Finansowa i Ubezpieczeniowa (głównie:
działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych )

K

Działalność związana obsługą rynku nieruchomościami

L
M

9
15
4

Działalność profesjonalna , naukowa ,techniczna (głównie:
działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe ,działalność
w zakresie architektury ,działalność weterynaryjna.)
Działalność w zakresie usług administrowania (głównie:
wynajem i dzierżawa samochodów osobowych , maszyn i urządzeń
rolniczych )
Edukacja (głównie: pozaszkolne formy edukacji – nauka języków
obcych )
Opieka zdrowotna i społeczna (głównie: praktyka lekarska,
dentystyczna, działalność fizjoterapeutyczna , praktyka pielęgniarek
i położnych)

N
P
Q

Działalność związana z kulturą , rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa (głównie: naprawa art. użytku

R
S

domowego, sprzętu elektronicznego , naprawa i konserwacja mebli
i wyposażenia domowego, fryzjerstwo , działalność pogrzebowa)

49
16
5
32
2
26

Źródło: UM Głogówek

2.6. Techniczna i demograficzna infrastruktura Gminy Głogówek.

Komunikacja drogowa
Miasto Głogówek ma bardzo dobre położenie w systemie transportowo-drogowym.
Leży przy linii kolejowej Legnica - Katowice i na skrzyżowaniu dróg krajowych relacji
Kłodzko - Kędzierzyn (nr 40 tzw. trasa Sudecka) z drogą Opole – Głubczyce – Pietrowice
(granica państwa) nr 416.
Sieć dróg na terenie gminy jest dobrze rozwinięta, problemem jest natomiast jakość
nawierzchni – i to zarówno dróg gminnych, jak i tych, będących w administracji zarządu
powiatu, jak i województwa oraz kraju. Przez miasto prowadzą:
-

drogi krajowe relacji Kłodzko – Nysa – Głogówek - Koźle- oraz relacji
Opole-Krapkowice – Głogówek -Głubczyce-granica państwa

-

drogi wojewódzkie: nr 40 (ulice: Dworcowa, Plac Wolności, Skargi,
Piastowska);

nr

416

(ulice:

Powstańców,

Kościuszki,

Głubczycka)
-

drogi powiatowe: 2031, 2032, 2033, 2034, 1210, 1254.

Chopina,
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Powyższe drogi przecinają drogi gminne i łączą je z ościennymi gminami. Stanowią
też główne szlaki na dojazd do terenów rekreacyjnych.
Jakość dróg jest zła – większość z nich wymaga natychmiastowych remontów.
W najlepszym stanie są drogi gminne, chociaż i one wymagają sporo inwestycji. Na terenie
miasta nie ma miejsc uznanych, pod względem bezpieczeństwa ruchu, za szczególnie
niebezpieczne, jedynie odcinek ulicy Piastowskiej (wjazd do Głogówka od strony
Prudnika) jest traktowany jako potencjalne źródło kolizji.

Gospodarka wodno-ściekowa
W ostatnim okresie Gmina Głogówek podejmowała wiele zadań mających wpływ
na systemy infrastruktury technicznej. W tym czasie na terenie gminy zostały
zwodociągowane wszystkie miejscowości. Dokonano modernizacji stacji uzdatniania
wody w mieście, która ma znaczenie strategiczne i częściowo zasila niektóre wsie.
Wybudowano dwie nowe kontenerowe stacje uzdatniania wody w Biedrzychowicach
i Racławicach Śląskich, a zlikwidowano trzy kosztochłonne stacje w Górecznie, Rzepczach
i w Twardawie.
W Głogówku działa oczyszczalnia ścieków, która w chwili obecnej obsługuje
miasto oraz skanalizowane miejscowości – Mochów, Dzierżysławice, Racławice Śląskie.
Miasto jest obecnie skanalizowane w 65%. W 2014r. liczba ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków wyniosła 7705.
W 2014r. w gminie znajdowało się 948 zbiorników odpływowych i 5 oczyszczalni
przydomowych.

Zaopatrzenie w gaz i energetyka

Miasto jest dobrze zaopatrzone w system gazowy i energię elektryczną, gdzie
występują duże możliwości poboru. Na terenie gminy w linii północ – południe jest
ułożony gazociąg wysokoprężny, przebiegający od Obrowca przez Szonów do Raciborza
0 250 MPa i mający odgałęzienie do miasta Głogówek o 250 MPa.
Zasilanie odbiorców systemem gazociągów niskoprężnych następuje poprzez 2 stacje
redukcyjno-pomiarowe o przepustowościach 1500 nm3/h każda:
-I stopnia przy ul. Konopnickiej
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-II stopnia przy ul. Kąpielowej.
Część mieszkańców wsi nadal korzysta z gazu butlowego.
Stan istniejącej sieci gazowej oraz stan techniczny stacji redukcyjnych jest dobry, a ich
lokalizacja umożliwia swobodne zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta.
Przez tereny gminy Głogówek przebiegają linie wysokiego napięcia WN (110 kV):
- linia dwutorowa relacji Blachownia – Ceglana,
- linia jednotorowa relacji Blachownia – Ceglana
- linia jednotorowa relacji Hajduki – Ceglana.
Zakład Energetyczny Opole SA Rejon Kędzierzyn Koźle jest głównym dostawcą energii
na terenie miasta.

Telekomunikacja
W mieście i gminie istnieje nowoczesna sieć telekomunikacyjna zarówno telefonii
kablowej, jak i komórkowej, zapewniająca mieszkańcom dobrą jakość i łączność
telefoniczną. System telefonii kablowej wyposażony jest w stałe łącza internetowe DSL
światłowód oraz Neostradę. Teren gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej
operatora Orange, Play, Plus oraz T-mobile.

Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Głogówek od dnia 1 stycznia 2014r. funkcjonuje nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2016r.,poz.250).
Uchwałą NR XXXIII/74/2015 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek, uchwalono wymagania
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, tj. właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
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zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
Szacunkowe zapotrzebowania na pojemniki o różnej pojemności i kolorystyce
wynosi: 8276 sztuk. Szacunkowe zapotrzebowanie na kontenery o pojemności od 4m3
do 34m3 wynosi: 10 sztuk. Szacunkowe zapotrzebowanie na worki o pojemności 60L
i 120L wynosi ok. 86 769 sztuk.
Na terenie Gminy Głogówek nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Wszystkie zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania przekazywane są do regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Dzierżysławiu oraz do zastępczej obsługi do
Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „ Czysty
Region” Spółka z o.o.15.

Zmieszane odpady komunalne zebrane

w ciągu rok
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010

2011
ogółem

2012
z gospodarstw domowych

2013

2015

pozostałe

Wykres 6. Zmieszane odpady komunalne w ciągu roku w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło:

dane US Opole

15

Źródło: Urząd Miejski
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Ludność i gęstość zaludnienia w Gminie Głogówek
Według danych z 31 grudnia 2015r. gminę zamieszkiwało 13 112 osób.
Tabela 5. Ludność i gęstość zaludnienia w gminie Głogówek

Ludność
Gmina/województwo

Ogółem

W tym

W tym

w tys.

kobiety

mężczyźni

Gmina Głogówek

13 112

6 698

6 414

W tym miasto

5 445

2 846

2 599

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Głogówku

Ludność w Gminie Głogówek rozmieszczona jest nierównomiernie. W mieście
mieszka 41,5% ludności ogółem, a poszczególnie sołectwa można podzielić na następujące
grupy:
1. do 100 mieszkańców 4 sołectwa - Ciesznów, Chudoba, Góreczno, Leśnik,
2. od 100-300 mieszkańców 5 sołectw -

Błażejowice Dolne, Mionów, Nowe

Kotkowice, Tomice, Zwiastowice,
3. od 300-500 mieszkańców 9 sołectw

- Dzierżysławice, Kazimierz, Kierpień,

Mochów, Rzepcze, Stare Kotkowice, Wierzch, Wróblin, Zawada,
4. powyżej 500 mieszkańców 4 sołectwa - Biedrzychowice, Racławice Śląskie,
Szonów, Twardawa.
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Ludność według ekonomicznych grup wieku
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Wykres 7. Ludność według ekonomicznych grup wieku w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło:

dane UM

W strukturze ludności gminy można zauważyć duży udział ludności w wieku
produkcyjnym (64,20%) i poprodukcyjnym (18,77%). Można więc stwierdzić, że struktura
według grup ekonomicznych jest korzystna. Ma ona wpływ na szereg sfer życia, do których
należą: oświata, gospodarka mieszkaniowa, polityka zatrudnienia oraz pomoc społeczna.
Według danych na 2014r.16 w gminie podział na mężczyzn i kobiety przedstawia się
następująco:
- kobiety stanowią 51% ,
- mężczyźni 49%,
w mieście kobiety stanowią 52%, mężczyźni 48%.

16

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu
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Wykres 8. Ludność według płci w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło: dane UM

Bezpośrednia przyczyną zmniejszenia się populacji jest znaczący spadek liczby urodzeń.
W gminie jest ujemny przyrost naturalny.
Ważne miejsce zajmują również migracje ludności, które w ostatnich latach po nasileniu
w roku 2012, spadły w roku 2014.

Migracje ludności na pobyt stały
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Wykres 9. Migracje na pobyt stały w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło: dane UM

2014
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Uwarunkowania demograficzne są podstawą do modyfikacji kierunków rozwojowych
gminy poprzez podnoszenie świadomości i kwalifikacji mieszkańców wobec wymagań
gospodarki rynkowej. Dobrze przygotowane kadry stanowią warunek lokalizacji nowych
inwestycji gospodarczych i społeczno – gospodarczych inicjatyw.
Rynek pracy – problematyka bezrobocia
Gmina Głogówek jest gminą rolniczą, stąd większość mieszkańców prowadzi
gospodarstwa rolne. Część z mieszkańców pracuje również poza granicami kraju, głównie
w Niemczech.
Tabela 6. Struktura osób bezrobotnych w latach 2010-2015

Pracujący

2095

Bezrobotni zarejestrowani

570

W tym kobiety %

53,2

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 6,5
liczbie ludności w wieku produkcyjnym w
%
Udział

zarejestrowanych

kobiet

w

liczbie

kobiet

bezrobotnych 7,4
w

wieku

produkcyjnym w %
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu

W latach 2010 – 2015 widoczne jest utrzymujące się bezrobocie, brak tendencji
wzrostowej spowodowane przede wszystkim zmniejszoną rejestracją.
Bezrobotni zarejestrowani do 25 roku życia stanowią przeciętnie 27% osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Taka specyfika wynika przede
wszystkim z braku doświadczenia i umiejętności praktycznych. Chęć szybkiego zarobku,
rzadziej awansu, przysłania rzeczywiste umiejętności, powodując często emigrację
zarobkową za granicę, gdzie wykonują prace poniżej uzyskanych kwalifikacji, ale
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otrzymują

satysfakcjonujące

wynagrodzenie.

Nie

powoduje

to

jednak

wśród

poszukujących pracy zwiększenia atrakcyjności na rynku krajowym.
Stopa bezrobocia dla terenu powiatu prudnickiego na koniec 2015r. wynosiła - 15,2%.

Rolnictwo
Tabela 7. Struktura władania terenem miasta i gminy Głogówek

lp. własność

miasto

gmina

( ha)

(ha)

1 511

10 119

łącznie

%

11 630

68,4

9

0,05

1.

własność indywidualna

2.

Ogrody działkowe

3.

Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa

196

2 124

2 320

13.64

4.

Państwowy Fundusz Ziemi

12

58

70

0,41

5.

Lasy Państwowe

44

477

521

3,05

6.

Skarb Państwa

101

66

167

1,0

7.

Grunty komunalne

189

54

243

1,4

8.

Inne

2

20

22

0,13

9.

drogi
kolej
powierzchniowe

142

687

829

4,9

6,9

9

i

wody

-

10. RSP

-

1 174

1 174

11. powierzchnia wyrównawcza

-

21

21

0,12

14 800

17 006

100,0

ogółem

2 206

Głównym użytkownikiem gruntów rolnych terenu są rolnicy indywidualni,
w których posiadaniu znajduje się około 68% gruntów na terenie gminy oraz 68,5%
gruntów w mieście.
Gmina Głogówek podobnie jak inne gminy powiatu prudnickiego, należy do grupy
gmin o średnim poziomie rozwoju.
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Dominującym w gminie działem gospodarki jest rolnictwo. Słabo rozwinięty jest
pozarolniczy rynek pracy. Gospodarka żywnościowa w gminie z racji rolniczych tradycji
jest

główną

funkcją

gminy

i

wymaga

przedsięwzięć

modernizacyjnych

i restrukturyzacyjnych. Aspektem sprzyjającym procesom restrukturyzacji wsi jest
dominacja prywatnej gospodarki rodzinnej. Gospodarstwa rolne nastawione są głównie na
produkcję roślinną
Struktura gruntów:
grunty orne – 15 108,7169 ha
lasy - 620,5426 ha
sady- 38,9539 ha
łąki i pastwiska – 1303,3317 ha
nieużytki – 258409,03m2
drogi i pozostałe – 7 240 675,23 m2

STRUKTURA GRUNTÓW W GMINIE
GŁOGÓWEK

W PRZELICZENIU NA M
grunty orne

lasy

sady

łąki i pastwiska

nieużytki

drogi i pozostałe

Wykres 10. Struktura gruntów w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło: dane UM

W gminie jest ok. 1993 gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha i 1063
gospodarstwa do 1 ha.
Wśród gruntów ornych przeważają gleby klasy III, a także IV. Występują gleby dobrej
jakości do uprawy mechanicznej.
Główne kierunki upraw w gminie to zboża, ziemniaki, rośliny pastewne, rzepak.
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Rolnictwo ekologiczne to sposób gospodarowania, w którym stosuje się tylko środki
naturalne. Żywność pochodząca z gospodarstw posiadających certyfikaty jest najwyższej
jakości.
System dystrybucji płodów rolnych w gminie jest na wysokim poziomie. Wynika to ze
zwartej produkcji, w miarę wysokich kwalifikacji zawodowych producentów rolnych oraz
ich umiejętności marketingowych. Rolnicy są w stanie zapewnić dostawy towaru na rynek
w odpowiednich ilościach. Powoli wykształcają się w gminie nowoczesne struktury
organizacji obrotu produktami rolnymi.
2.7. Infrastruktura społeczna
Oświata i wychowanie
Bardzo dobrze w gminie Głogówek rozwija się edukacja. W gminie funkcjonuje
żłobek, przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi, 6 szkół podstawowych,
2 gimnazja i 1 szkoła ponadgimnazjalna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ze szkołą podstawową i gimnazjum. Szkoły są bardzo dobrze wyposażone, posiadają dobrą
infrastrukturę sportową. W placówkach zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele.
W 2015r. subwencja oświatowa wyniosła 9 614 300 zł.

Tabela 8. Liczba uczniów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Głogówek

Nazwa placówki

Liczba dzieci

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku

329

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogówku

165

3.

Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach

84

4.

Szkoła Podstawowa w Twardawie

29

5.

Szkoła Podstawowa w Szonowie

55

6.

Szkoła Podstawowa w Racławicach Śląskich

93

Lp.

Razem w szkołach podstawowych

755

7.

Gimnazjum nr 1 w Głogówku

313

8.

Gimnazjum nr 2 w Racławicach Śląskich

80

Razem w gimnazjach

393
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Razem w szkołach

1148

9.

Oddział Przedszkolny w Twardawie

22

10.

Oddział Przedszkolny w Szonowie

34

11.

Publiczne Przedszkole nr 3 w Głogówku

98

12.

Publiczne Przedszkole nr 3 w Głogówku - Oddział 13
Przedszkolny we Wróblinie

13.

Publiczne Przedszkole nr 3 w Głogówku

- Oddział 36

Przedszkolny w Biedrzychowicach
14.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku

15.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku – Oddział 63

97

Przedszkolny na Oraczach
16.

Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku – Oddział 12
Przedszkolny w Kierpniu

17.

Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich

18.

Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich – 18

36

Oddział Przedszkolny w Zawadzie
19.

Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich -Oddział 22
Przedszkolny we Wierzchu

Razem przedszkola
20.

Żłobek

Źródło: UM – stan na 30 maja 2015r.

451
20
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DZIECI GMINY WEDŁUG GRUP WIEKU
0-2 lata

3-6 lat

7-12lat

13-15 lat

738

504
413
360

grupy wiekowe

Wykres 11. Dzieci według wieku w Gminie Głogówek (opracowanie własne) Źródło: dane UM

Służba zdrowia i opieka społeczna

Opieka zdrowotna
Na terenie Gminy Głogówek funkcjonuje 7 przychodni17, w skład których wchodzą
ośrodki zdrowia działające w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety
specjalistyczne i gabinety stomatologiczne.
Placówki te są dobrze wyposażone w sprzęt. Większość z nich dostosowana jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Służba zdrowia refinansowana jest z NFZ. W skład kadry medycznej przychodni
wchodzą lekarze, pielęgniarki, położna środowiskowo-rodzinna.

W Głogówku znajduje

się także laboratorium , w którym wykonywane są usługi laboratoryjne.
Organizacja opieki medycznej w gminie Głogówek jest wystarczająca, zaś personel
posiada wymagane kwalifikacje. Do najczęściej wykonywanych usług medycznych należy
zaliczyć porady lekarskie, szczególnie prywatne porady stomatologiczne, porady
pielęgniarskie.
Profilaktyka na terenie gminy odbywa się zgodnie z umową z NFZ.

17

Stan na 2014r.
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Najczęstszymi przyczynami leczenia są choroby układu krążenia i choroby narządów
ruchu. Najczęstsze przyczyny zgonów to choroby układu krążenia i nowotwory. Liczba
zgonów i stan zdrowia utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Wynika to
głównie ze zjawiska starzenia się społeczeństwa i odpływu części młodych ludzi do
większych aglomeracji.
W gminie Głogówek funkcjonują apteki oraz punkty apteczne.
Opieka społeczna
Zagadnieniami opieki społecznej na terenie gminy zajmuje się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Głogówku.
W 2015 roku liczba osób korzystających z pomocy przekroczyła 400 rodzin (dla
porównania w 2010 było to przeszło 600 rodzin). Dużą rolę przywiązuje się obecnie do
świadczenia pracy socjalnej w terenie, do realizacji programów na rzecz dzieci i młodzieży,
na rzecz rodzin z dziećmi i na rzecz osób starszych.
Ośrodek oferuje pomoc dla rodzin ubogich i z dysfunkcjami społecznymi w formie
świadczeń pieniężnych, wsparcia w naturze, pomoc usługową. Pomoc przyznawana jest
z powodu: bezradności w sprawach opiekuńczych, bezrobocia, ubóstwa, potrzeby ochrony
macierzyństwa, niepełnosprawności, klęsk żywiołowych, alkoholizmu etc.
W ostatnich latach nastąpiły zmiany co do form i zakresu udzielonej pomocy,
szczególnie wzrosła liczba zasiłków okresowych. Ponadto wypłacane są zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne, dopłaty dla uczniów.
Szczególnie duży wzrost nastąpił w przedmiocie ubóstwa, długotrwałej ciężkiej choroby,
bezrobocia oraz bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.

Tabela 9. Najczęstsze formy pomocy i liczba ich odbiorców w Gminie Głogówek

Wyszczególnienie

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ubóstwo

174

186

172

146

123

114

2. . Długotrwała lub ciężka choroba

129

107

95

88

82

79

3.

198

187

178

189

175

185

1.

Bezrobocie
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Bezradność w sprawach

4.

130

101

86

82

63

63

opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego
Źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku

Tabela 10. Najczęstsze formy pomocy udzielane OPS na terenie Gminy Głogówek

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Zasiłek stały

48

48

55

61

57

58

2. .

Zasiek okresowy

164

144

163

176

157

163

3.

Zasiłek celowy

218

190

198

200

154

182

4.

Posiłek ogółem

232

221

179

239

179

207

5.

Posiłek dla dzieci

201

180

140

202

133

153

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku

Wykres 12. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem

UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE
ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

W LUDNOŚCI OGÓŁEM
powiat
8,4

8
5,5

6,1
4,6

2011

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu

województwo
8,2

8

6,5

2010

gmina

6
4,5

2012

6,4
4,8

2013

7,6
6,1
3,9

2014
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Jak wynika z podanych w wykresie danych w gminie Głogówek ze środowiskowej
pomocy społecznej korzysta mały procent ludności w porównaniu z powiatem
i województwem.

Własności nieruchomości i zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe gminy Głogówek to w większości mieszkania indywidualne.
Według danych z 2014 roku, na obszarze gminy ogół zasobów mieszkaniowych
wynosił 4 748 mieszkań, w tym 62 mieszkania socjalne. Liczba osób przypadających na
jedno mieszkanie – 3,68.
Sytuację mieszkaniową cechuje głównie:
- brak budownictwa komunalnego i spółdzielczego,
- mała liczba mieszkań w stosunku do średniej dla województwa opolskiego.

Sport i turystyka
Sport w gminie Głogówek stanowi jeden z priorytetów rozwoju. Gmina kładzie
ogromny nacisk na propagowanie sportu na swoim terenie. Bardzo ważnymi inicjatywami
są budowy Orlików i boisk ze sztucznej nawierzchni na terenie gminy (Głogówek,
Mochów, Wróblin, Szonów, Racławice Śląskie, Biedrzychowice, Twardawa), utrzymanie
boisk w mieście i w poszczególnych wioskach oraz wybudowanie pełnowymiarowego
boiska ze sztuczną nawierzchnią w Głogówku. W mieście działa hala sportowa oraz korty
tenisowe. Stworzono także możliwość ćwiczeń na świeżym powietrzu poprzez siłownie
zewnętrzne, które powstały m.in. w Szonowie, Racławicach Śląskich i w Głogówku.
Młodzież i dzieci gminy są dowożone na kryty basen do sąsiedniej gminy
Krapkowice, gdzie podczas zajęć z wykwalifikowaną kadrą uczą się pływać.
Społeczna rola sportu i rekreacji jest w gminie Głogówek traktowana jako temat
niezwykle istotny w hierarchii problemów gminnych. Związane jest to z postrzeganiem
kultury fizycznej nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy
wypoczynkowej, lecz także dostrzegania jej wpływu na procesy rozwoju, kształtowania
i utrzymania zdrowia oraz sił biologicznych niezbędnych w osiąganiu określonych celów
gospodarczych i społecznych.
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Na terenie gminy prężnie działają Kluby Sportowe, które rozwijają kulturę
fizyczną, przede wszystkim w zakresie piłki nożnej. Każdego roku finansowane są zadania
związane z propagowaniem piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz piłka
nożna kobiet. Kluby i zrzeszenia realizują także zadania związane ze sportami
dalekowschodnimi, strzeleckimi, koszykówką, piłka siatkową i tenisem.
Na terenie gminy najlepiej rozwija się piłka nożna. Kluby uczestniczą w wielu
rozgrywkach. Wśród klubów sportowych działających na terenie gminy należy wymienić:
LKS Rolnik B. Głogówek, KS Fortuna Głogówek, LZS Kazimierz, LZS Zawada, LZS
Rzepcze, LZS Twardawa, LZS Stare Kotkowice, LZS Racławice Śląskie.
Bardzo dobrze rozwija się piłka siatkowa na terenie gminy. W ostatnim czasie
odpowiedzialność za realizację tego zadania przejął LKS ROLNIK B. Głogówek. Gmina
finansuje rozgrywki w piłce siatkowej odbywające się w hali sportowej w Głogówku.
Klub Karate – Do „ENSO” działa na terenie gminy od wielu lat. Poszczególne
sekcje wiekowe zdobywają wysokie lokaty w zawodach na szczeblu powiatu,
województwa i kraju.
Prężnie działa Bractwo Strzeleckie w Głogówku, skupiające w swoich szeregach
wielu miłośników tego rodzaju sportu. Tradycja Bractwa w mieście sięga czasów
przedwojennych. Bractwo bardzo często organizuje zawody strzeleckie dla mieszkańców
miasta np. Rodzinne Zawody Strzeleckie, Międzyzakładowe Zawody Strzeleckie o puchar
Burmistrza miasta itp. Gmina finansuje przede wszystkim utrzymanie obiektu oraz
organizację zawodów.
Gmina Głogówek w pełni realizuje zadania związane z finansowaniem kultury
fizycznej. Dużo miejsca poświęca także finansowaniu sportu szkolnego. Infrastruktura
szkół została w ostatnich latach unowocześniona i rozbudowana. Zbudowano boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1, przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Racławicach Śląskich, przy
Szkołach Podstawowych w Szonowie, Twardawie i Biedrzychowicach oraz Orlik przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Głogówku,
Obszar gminy Głogówek niewątpliwie posiada duże walory kulturowe, które mogą
stymulować rozwój turystyki, w mniejszym stopniu wypoczynku. Za unikalne należy
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uznać walory kulturowe miasta Głogówek Nie zawsze ustępują miastu tereny wiejskie
gminy. Wyjątkowe wartości kulturowe posiada wieś Kazimierz, sąsiadujący z nią Szonów,
Wróblin oraz Racławice Śląskie, Wierzch, Mionów i Kierpień.
Stan wyposażenia gminnych urządzeń wypoczynku stałego należy ocenić
pozytywnie. Gmina posiada kilka obiektów i urządzeń bazy wypoczynkowej tj. korty
tenisowe, boiska sportowe, strzelnicę, park, staw wędkarski, basen kąpielowy.
Zaspokajanie potrzeb ruchu turystycznego i wypoczynku w zakresie bazy noclegowej
zapewniają 3 obiekty świadczące usługi noclegowo-hotelarskie: FANTAZJA, DUET,
hotel SALVE oraz w okresie wakacyjnym schronisko młodzieżowe w internacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ponadto na terenie gminy działają
3 gospodarstwa agroturystyczne - dwa we Wierzchu, jedno w Dzierżysławiach.
Rozwój funkcji turystyczno - wypoczynkowej ułatwia dobre położenie gminy
Głogówek na trasie dwóch ważnych arterii komunikacyjnych jakimi są drogi krajowe
relacji Kłodzko - Nysa - Głogówek - Koźle – Gliwice oraz Opole – Krapkowice –
Głogówek – Głubczyce - granica Państwa. Ich przebieg zapewnia łatwą dostępność do
najbardziej atrakcyjnego pod względem turystyczno - wypoczynkowym terenu tj. miasta,
ale także do wsi Wierzch – Mionów. Głogówek jest niewątpliwie atrakcyjny pod względem
położenia, ponieważ znajduje się w niewielkiej odległości od ośrodków przemysłowych
województwa opolskiego (Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Krapkowice czy Opole), a także od
granicy z Republiką Czeską, co stwarza korzystne możliwości rozwoju obsługi ruchu
turystycznego i codziennego wypoczynku. Dla poprawy warunków rozwoju turystyki,
doinwestowania wymagają takie urządzenia jak stacja napraw samochodów, baza
noclegowa, baza żywieniowa, obiekty rozrywki, obiekty sportowe oraz budowy
zbiorników wodnych.
Rozwój turystyki stanowi ogromną szansę zarówno dla zachowania unikatowego,
bardzo wartościowego dla rekreacji i turystyki ekosystemu

w gminie, jak również

ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Poszczególne segmenty
posiadanego potencjału turystyczno-rekreacyjnego (np. zabytki, krajobraz, imprezy
promujące gminę) wymagają jednak istotnego przekształcenia i stworzenia z nich
atrakcyjnego tzw. lokalnego produktu turystycznego gminy. Planowane w tym zakresie
działania władz gminy powinny zdecydowanie nawiązywać do uwarunkowań
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przyrodniczych, ochrony podstawowych procesów ekologicznych i ochrony wartości
kulturowych, jak również wykorzystanie nowoczesnych technologii przy tworzeniu
założonych działań, a zatem mieć charakter rozwoju zrównoważonego.
Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy Głogówek uzależniony jest od
wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz od wykorzystania
innowacyjnych rozwiązań.
Walory naturalne są jednocześnie atrakcjami turystycznymi, nie stanowią jednak bazy dla
wypoczynku czy rekreacji. Z uwagi na brak terenów naturalnych atrakcyjnych ( np. góry,
morze) gmina Głogówek ma szanse rozwoju poprzez turystykę kwalifikowaną
i specjalistyczną.
Na terenie gminy brak jest możliwości uprawiania sportów zimowych.
Nie funkcjonują placówki lecznictwa uzdrowiskowego typu SPA, jaskinie solne.
Turystyka

wielokulturowego

pogranicza

–

związana

z

różnorodnością

i wielokulturowością historyczną regionu związana jest ze specyficzną spuścizną duchową
i cywilizacyjną.
Turystyka weekendowa i codzienna rekreacja – powiązana tutaj jest z turystyką
pobytową. Istnieje zapotrzebowanie na ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego.
Ważnym dlatego jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej połączona
z rozwojem turystyki specjalistycznej. Zarówno innowacyjność, nowoczesność,

jak

i wykorzystanie naturalnych uwarunkowań jest podstawą do rozwoju tejże dziedziny życia
społecznego.
Działalność kulturalna
Jednym z priorytetów Gminy Głogówek jest działalność kulturalna.
Do najważniejszych ośrodków życia kulturalnego gminy należą:


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, który organizuje wiele kursów
i warsztatów, których różnorodność jest ogromna. Są to warsztaty
muzyczne, teatralne, taneczne, językowe, plastyczne. Każdy może tu
rozwijać swoje zainteresowania.

Muzeum Regionalne,


Farska Stodoła w Biedrzychowicach,



Izba Pamięci w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich,



Izba tradycji w Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
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Oprócz tego niemal na każdej wiosce funkcjonują świetlice wiejskie, które stanowią
główny ośrodek życia kulturalnego miejscowości.
Wymienione wyżej instytucje życia kulturalnego gminy organizują cykliczne lub
okazjonalne imprezy, które przyciągają wielu mieszkańców gminy.
Do cyklicznych imprez należą m.in. Festiwal im Ludwika van Beethovena, Dni Gminy
Głogówek, jarmarki przedświąteczne, Pożegnanie lata – Uczta Głogówecka, Piknik
kolejowy w Racławicach Śląskich.
W ostatnim czasie powstał projekt związany z powstaniem tzw. Akademii
Beethovenowskiej.
Bezpieczeństwo publiczne

Policja
Ze względu na ilość i rodzaj występujących przestępstw oraz wykroczeń, powiat
prudnicki, a zatem i gmina Głogówek zaliczana jest do najbezpieczniejszych
w województwie. Przedstawiciele Komisariatu Policji w Głogówku podkreślają, że oprócz
ich zaangażowania, ważne miejsce w osiągnięciu tego stanu odegrał Urząd Miejski
w Głogówku, który przy aprobacie Rady Miejskiej, wygospodarował środki finansowe na
zorganizowanie służb ponadwymiarowych.
Priorytetami działalności Komisariatu Policji w Głogówku są:


utrzymanie korzystnych wyników w zwalczaniu przestępczości kryminalnej,



w oparciu o współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi oraz
bieżące sygnały mieszkańców, dążenie do maksymalnego eliminowania
z miejsc publicznych wykroczeń o charakterze chuligańskim,



podjęcie w szerokim zakresie, współpracy ze społecznością lokalną oraz
sołectwami, w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach przestępczością.

W 2015r. w Komisariacie Policji w Głogówku wszczęto 222 postępowania
przygotowawcze (o 1 sprawę więcej niż w 2014 roku), w których stwierdzono 247
przestępstw, o 19 mniej czynów stwierdzonych niż w 2014 roku. Przedstawiając ten stan
w zakresie wskaźnika dynamiki wszczętych dochodzeń wyniósł on 100,45 %, natomiast
wskaźnik dynamiki stwierdzonych przestępstw wyniósł 92,86 %.
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Tabela 11. Skala i struktura przestępczości oraz poziom wykrywalności w l. 2014 – 2015 w Gminie
Głogówek

Źródło: Komisariat Policji w Głogówku

Należy zauważyć, że nastąpił wzrost przestępstw gospodarczych – dotyczą one
zwłaszcza spraw oszustw za pośrednictwem ogłoszeń aukcyjnych typu OLX, Allegro itp.
Niska wykrywalność spowodowana jest niedostateczną świadomością osób narażonych
na takie czyny w tym w zakresie zbierania informacji o potencjalnym sprawcy jak również
sami sprawcy wykorzystują tzw. luki w portalach aukcyjnych czy działają na podstawie
fałszywych danych, adresów itp.
Jak wynika z tabeli w 2015 roku wzrosła wykrywalność sprawców przestępstw
o charakterze kryminalnym, odnotowano także spadek ich liczby do roku poprzedniego.
Dla porównania wykrywalność ogólna dla całego województwa opolskiego w 2015 roku
wyniosła 65,3 %, a przestępstw kryminalnych 55,1 %.
Tabela 12. Tabela zagrożenie przestępczością ogólną - Gmina Głogówek i miasto w 2015r.

Źródło: Komisariat Policji w Głogówku
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Policjanci Komisariatu Policji w Głogówku szczególny nacisk kładą na represje za
popełniane wykroczenia, które w sposób zdecydowany mają wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców. Są to między innymi wykroczenia przeciwko mieniu,
porządkowi i spokojowi publicznemu, naruszaniu przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Straż pożarna
Na terenie Gminy Głogówek wśród wielu organizacji społecznych, sprawnie
zorganizowaną strukturą wyróżnia się Ochotnicza Straż Pożarna, która skupia w swoich
szeregach ponad 573 druhów ochotników ( 532 mężczyzn, 41 kobiet) skupionych w 15
jednostkach OSP. Trzy jednostki - OSP Głogówek, OSP Szonów i OSP Racławice Śląskie
należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Dysponowane są do działań
ratowniczo

gaśniczych

bezpośrednio

ze Stanowiska

Kierowania

Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku. Pozostałe Jednostki Gminy
Głogówek: OSP Biedrzychowice, OSP Dzierżysławice, OSP Kazimierz, OSP Kierpień,
OSP Mionów, OSP Mochów, OSP Rzepcze, OSP Stare Kotkowice, OSP Twardawa, OSP
Wierzch, OSP Wróblin i OSP Zwiastowice. Wszystkie Jednostki OSP służą pomocą i dbają
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy podczas lokalnych zagrożeń. W ramach struktur
Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonuje Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogówku. Każda jednostka OSP w Gminie
jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt i nowe samochody oraz odnowione remizy
strażackie.

Gospodarka finansami
Tabela 13. Dochody budżetu Gminy Głogówek [złotych]

Lata

2011

2012

2013

2014

2015

Dochody

34 421 200,00 37 600 300,00 37 766 600,00 39 815 800,00 39 618 100,00

budżetu
Gminy
Dochód

na 2597,23

1-go
mieszkańca
Źródło: UM

2837,11

2849,67

3004,28

2989,37
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Tabela 14. Wydatki budżetu Gminy Głogówek [złotych]

Lata

2011

2012

2013

2014

2015

Wydatki

33 501 100,00 37 659 200,00 37 454 600,00 41 262 200,00 35 526 300,00

budżetu
Gminy
wydatki

na 2527,82

2841,56

2826,12

3113,43

2680,62

650 560,00

379 510,00

588 360,00

818 910,00

1-go
mieszkańca
Wydatki

406 000,00

majątkowe
Źródło: UM

Dochody budżetu Gminy Głogówek wg rodzajów za 2015r. [mln]

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG
RODZAJÓW ZA 2015
39,8

22,5

9,6

część
oświatowa
subwencji
ogólne

10,8
6,5

subwencja
ogólna

dotacje

dochody własne

Wykres 13. Dochody budżetu Gminy Głogówek wg rodzajów za 2015r. [mln]
(Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu)

dochody
ogółem
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Wydatki budżetu Gminy Głogówek wg rodzajów za 2015r. [mln]

WYDATKI BUDZETU GMINY WEDŁUG
RODZAJÓW ZA 2015
41,3
35,4

14,4

wydatki
majątkowe

5,9

5,9

wydatki
majątkowe

wydatki
majątkowe
inwestycyjne

wydatki bieżące

wydatki bieżące
na
wynagrodzenia

Wykres 14. Wydatki budżetu gminy według rodzajów (Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu)

Tabela 15.Dochody budżetu Gminy według działów

DOCHODY BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW W %
2013

2014

2015

OGÓŁEM

100,00

100,00

100,00

Rolnictwo i łowiectwo

2,4

2,4

2,4

Transport i łączność

-

-

-

Gospodarka

4,6

4,5

4,8

0,4

0,9

0,4

0,00

0,0

0,0

Różne rozliczenia

31,4

32,0

27,5

Oświata i wychowanie

2,6

3,5

4,3

Pomoc społeczna

8,2

8,8

8,5

mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

i pozostałe zadania w
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zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

5,0

3,0

21,6

1,5

Kultura fizyczna

3,1

0,7

1,6

Dochody od osób

42,8

44,5

42,7

0,6

0,7

1,0

wychowawcza
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

prawnych i od osób
fizycznych
Pozostałe
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu

Tabela 16. Wydatki budżetu gminy według działów

WYDATKI BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW W %
2013

2014

2015

OGÓŁEM

100,00

100,00

100,00

Rolnictwo i łowiectwo

3,1

2,9

2,8

Transport i łączność

4,1

4,5

3,5

Gospodarka

6,2

7,2

4,5

11,0

12,4

11,4

0,9

1,3

1,3

Różne rozliczenia

-

-

-

Oświata i wychowanie

37,7

40,6

39,2

mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
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Pomoc społeczna

12,1

13,3

12,0

1,5

1,7

1,6

3,1

4,8

8,4

12,1

5,5

7,7

Kultura fizyczna

6,1

3,8

5,8

Działalność usługowa

0,1

0,3

0,1

Ochrona zdrowia

0,5

0,5

0,5

Pozostałe

1,5

1,2

1,2

i pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu
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Rozdział 3
DIAGNOZA
3.1.Misja i wizje
Misja rozwoju Gminy Głogówek stanowi przyszły pożądany stan, do osiągnięcia,
którego należy dążyć. Z punktu widzenia celów, deklaracja misji winna być deklaracją jej
głównych przewag komparatywnych:
- czym gmina wyróżnia się?
- co unikalnego wnosi do wymiany dóbr i usług?
Misja powinna jednoznacznie wskazywać główny kierunek działań i generalne
priorytety obrane w ramach pola swobodnej decyzji, jaką gminie pozostawiają regulacje
ustawowe. Nie chodzi tu o deklarowanie generalnych celów zapisanych w ustawach, ale
o zapisanie własnych wyborów, „obranego przez nas kursu”.
Misja Gminy Głogówek:

„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy Głogówek służący poprawie
jakości życia jej mieszkańców”

Cele strategiczne

Aby osiągnąć założone cele należy nadal dążyć do poprawy warunków życia
mieszkańców i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.
Główne zadania na najbliższe lata 2016-2026 powinny mieć charakter trójkierunkowy:
- poprawa infrastruktury technicznej Gminy poprzez modernizacje systemów
wodociągowych oraz remonty dróg gminnych,
- poprawę jakości życia poprzez polepszenie stanu infrastruktury społecznej: systemu
świetlic wiejskich, rewitalizacji miejsc wypoczynku i rekreacji, dalszą poprawę
infrastruktury oświatowej i sportowej,
- wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia poprzez tworzenie infrastruktury przyjaznej
przedsiębiorcom oraz stworzenie warunków przyciągania inwestorów zewnętrznych, m.in.
poprzez właściwą i konsekwentną politykę planowania zagospodarowania przestrzennego
oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
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Tabela 17. Struktura celów Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek w latach 2016 -2026

Misja

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy Głogówek służący poprawie jakości
życia jej mieszkańców

Cel
nadrzędny

Dalsza poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz rozwój przedsiębiorczości

Priorytety

Konkurencyj
ne oraz
efektywne
rolnictwo
i gospodarka

Cele operacyjne

Aktywne i
nowoczesne
społeczeństwo
obywatelskie

Atrakcyjne miejsce
turystycznie i inwestycyjnie

Otwarte na współpracę
regionalną
i międzynarodową

Wizja

1.Wzrost
konkurencyjn
ości lokalnej
gospodarki

2. Wspieranie
lokalnej
aktywności na
rzecz rozwoju
nowoczesnego
społeczeństwa
obywatelskieg
o

3. Poprawa
infrastruktury
technicznej
gminy

4. Ochrona
środowiska
i wzmacnianie
różnorodności
kulturowej

5. Rozwój
współpracy między
regionalnej
i rozwój
skuteczności
promocji gminy

1.1 Rozwój
małych i
średnich
przedsiębiorst
w oraz wzrost
poziomu ich
innowacyjnoś
ci

2.1
Wzmocnienie
i
wykorzystanie
potencjału
kulturowego i
społecznego w
gminie

3.1 Poprawa
dostępności
komunikacyjn
ej

4.1 Modernizacja
systemów
wodociągów
i kanalizacji

5.1 Współpraca
międzyregionalna
w założeniu
transgranicznym
i
międzynarodowym

1.2 Rozwój
aktywności
gospodarczej
mieszkańców

2.2 Poprawa
bezpieczeństw
a i ładu
publicznego

3.2
Informatyzacja
gminy

4.2 Tworzenie
systemu zbioru i
segregacji
odpadów
komunalnych
PSZOK

5.2 Promocja
gminy celem
zwiększenia
zainteresowania
inwestycyjnego
i turystycznego

1.3
Podnoszenie
konkurencyjn
ości
lokalnego
agrobiznesu

2.3 Wspieranie
integracji
społecznej
oraz rozwój
społeczeństwa
obywatelskieg
o

4.3 Tworzenie
obszarów
chronionych

2.4 Rozwój
edukacji na
poziomie
regionalnym

4.4
Wielokierunkowy
rozwój obszarów
wiejskich
i ochrona
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krajobrazu
kulturowego
4.5 Rozwój
turystyki

Określenie najważniejszych zadań cząstkowych - cele operacyjne
1. Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki
1.1 Podnoszenie konkurencyjności lokalnego agrobiznesu i rozwój agroturystyki.
Gmina Głogówek ma charakter typowo rolniczy. Udział produkcji rolnej w stosunku do
innych gałęzi gospodarki jest najwyższy.
Do planowanych działań należą:
- poprawa efektywności gospodarstw rolnych
- wzmocnienie otoczenia instytucjonalnego sektora rolnego
a. specjalistyczne doradztwo,
b. rozwój systemu informacji rynkowych,
c. pomoc w tworzeniu grup lub zrzeszeń producenckich,
- poprawa marketingu lokalnych artykułów spożywczych
a. wykorzystanie pojawiających się nisz rynkowych,
b. tworzenie kanałów dystrybucyjnych.
1.2 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i wzrost poziomu ich innowacyjności
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę do budowania konkurencyjności
lokalnej gospodarki. Na terenie gminy sektor ten rozwija się bardzo dobrze. Firmy
korzystają ze środków Unii Europejskiej, wprowadzają przy tym nowe technologie,
nawiązują współpracę z zagranicą. Tworzą nowe miejsca pracy.
Głównym założeniem celu jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw
w tradycyjnych sektorach produkcji i usług, przezwyciężenie niskiego zatrudnienia
i kapitału własnego oraz podniesienie niskiego poziomu konkurencyjności produktowej,
technologicznej i organizacyjnej poprzez:
a. analizę lokalnego rynku pracy oraz potrzeb rynku zewnętrznego,
b. tworzenie warunków do powstawania na terenie gminy drobnych przedsiębiorstw transport, logistyka, nieuciążliwa działalność gospodarcza (pomoc prawna, doradztwo
gospodarcze i techniczne, promocja gminy itp.),
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c. stworzenie systemu preferencji dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy,
d. tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez czytelny system
proinwestycyjnych ulg podatkowych oraz zaangażowanie przedsiębiorstw
w działalność eksportową.
1.3. Rozwój aktywności gospodarczej
Przygotowanie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego przez gminę, a w efekcie
doprowadzenie do przyjęcia kapitału inwestycyjnego oraz nowych technologii w jej obszar
administracyjny, stanowi bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Stąd
też w interesie Gminy leży przygotowanie odpowiednich warunków inwestycyjnych.
Przewidziane działania:
1.3.1. Aktywizacja gospodarcza gminy
a. tworzenie przyjaznego klimatu dla inwestorów,
b. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych o gminie i możliwościach
inwestycyjnych,
c. wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,
d. współpraca gminy z lokalnymi firmami,
e. nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami z kraju i zagranicy,
f. wykorzystanie terenów wokół planowanych inwestycji transportowych
województwa opolskiego,
g. przygotowanie terenów pod inwestycje, tzw. terenów inwestycyjnych,
h. wspieranie samozatrudnienia.
1.3.2. Mobilizacja kapitału
* Poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje (budżet
państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, fundusze pomocowe, środki Unii
Europejskiej (PROW, RPO, Kapitał Ludzki), WFOS, programy rządowe) oraz
Euroregionalne
– środki transgraniczne.
* Wykorzystanie korzystnych warunków
w postępowaniu zamówień publicznych,

finansowych

banków

wyłonionych

- Tworzenie gospodarstw agroturystycznych jako dodatkowe źródło dochodu dla
mieszkańców wsi
a.
b.
c.
d.
e.

Organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego,
Stworzenie preferencji dla osób tworzących gospodarstwa agroturystyczne,
Rozwój ilościowy i jakościowy gospodarstw agroturystycznych,
Rozwój usług związanych z agroturystyką (mała gastronomia, sztuka ludowa etc.),
Rozwinięcie kontaktów z ponadlokalnymi organizacjami specjalizującymi się
w agroturystyce.
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2. Wspieranie lokalnej aktywności na rzecz
obywatelskiego

rozwoju nowoczesnego społeczeństwa

2.1 Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału kulturowego i społecznego w gminie
Kapitał kulturowy i społeczny odgrywa dużą rolę w zakresie jakości i warunków
życia mieszkańców gminy. Czynniki takie jak bogactwo tradycji i tożsamości kulturowej
aktywność w życiu społecznym jak również poziom usług kulturalnych i społecznych
kształtują właściwy obraz nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. W ramach
niniejszego celu przewiduje się realizację działań tzw. miękkich i stricte inwestycyjnych.
- Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej
a.
b.
c.
d.
e.

odnowa obiektów przestrzeni publicznej,
utworzenie turystycznego szlaku kultury lokalnej,
poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjno-sportowej,
dalsza rewitalizacja zabytkowego Parku,
rewitalizacja zamku.

KULTURA
- remont zamku w Głogówku oraz jego zagospodarowanie
- dalsza modernizacja świetlic wiejskich i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
oraz pobudzenie aktywności mieszkańców
Gmina Głogówek posiada dobrze rozwinięty system świetlic wiejskich, które nie
wymagają większych inwestycji. Mieszkańcy sołectw są aktywni społecznie skupiają się
wokół Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, Grup Odnowy Wsi.
W ramach działań rewitalizacyjnych oraz organizacyjno-prawnych, planowe jest:
- uatrakcyjnienie formuły Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Śląskich Kobiet Wiejskich,
Grup Odnowy Wsi,
- doposażenie w sprzęt, meble, komputery, łącza internetowe, biblioteczki itp.,
- przeprowadzenie remontów, w tym – systemów ociepleniowych i grzewczych,
- zachowanie tradycji kulturalnych
a. wsparcie tworzenia ośrodków społeczno - kulturalnych w poszczególnych
sołectwach,
b. wspieranie wiejskich bibliotek i czytelni,
c. wspieranie działalności twórców lokalnych, zespołów muzycznych, zespołów
tanecznych, teatrzyków itp.,
d. współpraca z miejscowymi szkołami w ramach przedmiotu związanego z kulturą
lokalną,
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e. stała promocja tradycji i zabytków kultury materialnej,
- Utworzenie Akademii Beethovenowskiej
Powstanie ona po adaptacji wschodniego i południowego skrzydła zamkowego na
ponowną siedzibę Muzeum w Głogówku i
ma spełniać wymogi programu
wystawienniczo-koncertowo-konferencyjnego o wysokim standardzie zaadresowanego do
szerokiej publiczności międzynarodowej. W ramach zawiązanej współpracy
z INTERNATIONALE BEETHOVEN-GESELLSCHAFT e.V. Berlin oraz
Towarzystwem Chopinowskim w Nohant podjęto pierwsze starania mające na celu
znalezienie poparcia realizacji projektu w Głogówku, ze względu na związki historyczne
tego miasta i rodu Oppersdorffów ze słynnym kompozytorem niemieckim Ludwigiem van
Beethovenem. Projekt o tej nazwie jest w tej chwili organizowany w Universität der Künste
Berlin i miałby w niedalekiej przyszłości przenieść się do Głogówka. Głównym
organizatorem będzie Gmina Głogówek, Muzeum w Głogówku i Śląskie Towarzystwo
Beethovenowskie. Projekt przewiduje organizowanie całorocznych międzynarodowych
kursów, warsztatów, wystaw, konferencji i koncertów, dedykowanych patronowi, ale
przede wszystkim skupiających się pracy dydaktycznej, artystycznej i promocyjnej.
Jednym z elementów marketingowych będzie ponadto dotychczasowy festiwal, który miał
się rozwinąć do najważniejszego wydarzenia muzycznego w województwie, gdyż region
opolski nie dysponuje ani festiwalem ani tradycją tak rozpoznawalną w świecie, jaką ma
beethovenowski Głogówek. W związku z planowaną renowacją zamku planuje się
zaadoptowanie części wnętrz rezydencji na sale kursowe, salę koncertową, wyposażone
w odpowiednie instrumenty i potrzebne zaplecza. Przewidywanymi wykładowcami
w projekcie akademii będą wyśmienici muzycy i pedagodzy uczelni artystycznych z całego
świata. Poza tym, w części wystawienniczej tworzona będzie nowa kolekcja sztuki oraz
pełniła będzie miejsce wystaw stałych i czasowych, warsztatów oraz konferencji.
W ramach prowadzonych planów podjęte zostały kroki utworzenia Towarzystwa
Beethovenowskiego, którego rola doradcza i marketingowa będzie wykorzystana zarówno
do promocji Akademii, jak również organu wspomagającego projekt oraz festiwal. Planuje
się także różne przedsięwzięcia muzyczne jak np.: kursy dyrygentury, tria fortepianowe,
wystawy zbiorów beethovenowskich i wystawy muzyczne, poszerzenie badań nad
twórczością Beethovena, śląskich kompozytorów i wykonawców poprzez liczne
konferencje naukowe, popularno-naukowe oraz publikacji o charakterze badawczym
i promotorskim; wydawnictwa muzyczne).
Przewiduje się, że jednorazowo w Akademii uczestniczyć winno ok. 100 uczniów
z całego świata. Kilkutygodniowy udział tak dużej liczby studentów, profesorów, osób
towarzyszących oraz gości wymaga odpowiedniego zaplecza gastronomicznego
i hotelowego. W związku z powyższym uważa się, że projekt partnerstwa prywatno-
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publicznego w ramach utworzenia centrum muzycznego i usługowego w zamku byłby
dobrym rozwiązaniem gospodarczym oraz marketingowym. Rozwiązaniem, łączącym
bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne ze współczesnością.
- Promocja produktów lokalnych. Identyfikacja produktów lokalnych powinna podążać
w następujących kierunkach:
* poszukiwanie lokalnych wyrobów,
* odszukiwania lokalnych przepisów na wyrób ciasta domowego lub innych produktów,
potraw,
* nawiązywanie do tradycji muzycznych, tanecznych.
- Rozwój społeczeństwa informacyjnego

REKREACJA I SPORT
Wykorzystanie naturalnych walorów gminy do tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej
a. Rozwój bazy noclegowej i stałe podnoszenie jej standardu,
b. Wyznaczenie tras turystycznych wzdłuż drogi krajowej do Starych Kotkowic, drogi
wojewódzkiej do Głogowca, do Rzepcza – wzdłuż dróg polnych,
c. Wyeksponowanie istniejących zabytków historycznych,
d. Stała promocja walorów turystyczno-krajobrazowych gminy, wydanie materiałów
promocyjnych.
Należy zwrócić również uwagę na poprawę sytuacji miejscowości w zakresie istnienia
miejsc wypoczynku i rekreacji ogólnodostępnych dla całej społeczności danej wsi.
W szczególności chodzi o:
a. odnowę centrów wsi, z zagospodarowaniem miejsc na wypoczynek i spotkania na
świeżym powietrzu,
b. budowę otwartych miejsc integracji,
c. budowę ścieżek edukacyjnych,
d. budowę ścieżek rowerowych i ich oznakowanie, także pod kątem turystyczno –
krajoznawczym,
e. budowa siłowni zewnętrznych.
-Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Należy kontynuować rozwój infrastruktury sportowej w gminie, z zastrzeżeniem
pierwszoplanowego wsparcia dla obiektów, które mogą mieć charakter otwarty -to znaczy
– służyć potrzebom całej społeczności lokalnej i gminnej.
a. utrzymanie wielofunkcyjnej hali sportowej,
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b.
c.
d.
e.
f.

utrzymanie wielofunkcyjnych boisk sportowych,
utrzymanie kortów tenisowych,
wyznaczenie ścieżek zdrowia,
propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój aktywnych form wypoczynku,
budowa ścieżek rowerowych.

- Prowadzenie polityki senioralnej
a. zagospodarowanie wolnego czasu Seniorów poprzez udział w zajęciach Domu
Dziennego Pobytu „Senior – Wigor,”
b. korzystanie z usług stacji „Caritas” i gabinetów rehabilitacji,
c. adaptacja niezagospodarowanej części budynku szpitala na cele medyczne
lub paramedyczne oraz mieszkaniowe.
2.2 Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego
Bezpieczeństwo i ład publiczny to warunek komfortu życia mieszkańców, wpływający na
kształtowanie się zachowań i poprawę wizerunku gminy. Przewiduje się realizację
następujących działań:
- Zmniejszenie poczucia zagrożenia mieszkańców przestępstwami pospolitymi
a. Monitoring i kontrola miejsc publicznych, szczególnie zagrożonych aktami
wandalizmu i przestępczości,
b. Zaangażowanie społeczeństwa w poprawę bezpieczeństwa publicznego.
- Zapobieganie i zwalczanie patologii społecznych przyczyniających się do wykluczenia
społecznego
a. Wspieranie programów profilaktycznych w w/w zakresie.
- Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego
a. Doposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt,
b. Rozwój zintegrowanego systemu teleinformatycznego służb ratowniczych.
Wspieranie integracji społecznej oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego
W zakresie integracji społecznej należy stworzyć Program Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Głogówek. Przewidywanie działania:
- Rozwój sprawnego systemu pomocy społecznej w gminie (Ośrodek Pomocy Społecznej)
a. Wzmocnienie kadr,
b. Rozwój środowiskowych form wsparcia,
c. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi.
- Wspieranie grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne
a. Profilaktyka i zwalczanie skutków uzależnień,
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b. Sprawny system wsparcia dla osób starszych.
W zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego planowane są działania wspierające
budowę i rozwój organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zdolnych do osiągania
wyznaczonych przez siebie celów bez potrzeby angażowania władz samorządowych.
2.3 Rozwój edukacji na poziomie regionalnym
Gmina z racji funkcjonowania na jej terenie ośrodków oświatowych wszystkich szczebli,
posiada możliwości rozwoju zasobów ludzkich i tym samym gospodarki opartej na wiedzy.
Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców odbywa się na podstawowych
poziomach edukacji. Rolniczy charakter gminy, wyznacza pewien kierunek dla rozwoju
edukacji ustawicznej, zintegrowanej z tradycyjnym systemem edukacyjnym, tak by była
skutecznym narzędziem odnawiania i podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania do
potrzeb rynku pracy. Przewidziane działania:
- Poprawa jakości nauczania w szkołach i rozwój nowoczesnych form i treści kształcenia
a. poprawa jakości zarządzania edukacją,
b. poprawa standardów i metod nauczania,
c. wyposażenie placówek szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny
i przystosowanie budynków do sprawnego i nowoczesnego funkcjonowania.
- Dostosowanie treści kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy
a.
b.
c.
d.

współpraca edukacyjna z innymi ośrodkami oświatowymi,
promowanie kształcenia w kierunkach technicznych i ścisłych,
promowanie kształcenia ustawicznego i edukacji ekologicznej,
e-learning.

Poziom jakości życia mieszkańców a także atrakcyjność gospodarcza i turystyczna gminy
jest w dużym stopniu uwarunkowana stanem sieci drogowej i dostępnością transportową.
3. Poprawa infrastruktury technicznej Gminy
3.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej
Lokalna infrastruktura drogowa dotyczy budowy, przebudowy i remontu sieci drogowej
o znaczeniu lokalnym i regionalnym, istotnej z punktu znaczenia połączeń z ruchem
tranzytowym i transportowym drogi krajowej oraz w celu poprawy warunków życia
mieszkańców i połączeń z siecią ponadlokalną.
Zwiększające się zainteresowanie mieszkańców ośrodków miejskich wypoczynkiem tzw.
weekendowym, niezbędnym jest modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy.
Przewiduje się realizacje celu w działaniach:
a. Budowa i przebudowa dróg gminnych,
b. Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy,
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3.2 Informatyzacja gminy
Na terenie gminy funkcjonują ogólnodostępne szerokopasmowe rozwiązania
infrastrukturalne, istnieją rozwiązania pozwalające na jej swobodny rozwój (światłowód,
stacja przekaźnikowa). W miarę powszechne jest stosowanie rozwiązań z IT. Celem
wspólnych działań z powiatem jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu
oraz wykorzystania technik informacyjnych dla podmiotów administracyjnych,
gospodarczych, inwestorów, prywatnych odbiorców – społeczeństwa oraz turystów.
Kierunkiem realizacji celu jest:
- budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju gminy
Głogówek.
4. Ochrona środowiska i wzmacnianie różnorodności kulturowej
4.1 Modernizacja systemów wodociągów i kanalizacji
Założeniem celu budowy systemów wodno-kanalizacyjnych jest likwidacja istniejących
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego oraz poprawa stanu
środowiska i jakości życia na wsi
- Przeprowadzenie zintegrowanej i efektywnej gospodarki wodnej
a. rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
- Poprawa jakości wód
a.
b.
c.
d.

modernizacja oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych,
wsparcie powstania przydomowych oczyszczalni ścieków,
ochrona przed zanieczyszczeniem cieków wodnych,
budowa suchego zbiornika retencyjnego na rzece w Racławicach Śl.

4.2. Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów komunalnych
Celem działania jest poprawa jakości, zapobieganie degradacji środowiska oraz poprawa
warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy. Nieracjonalna
gospodarka odpadami może nieść za sobą zagrożenie nie tylko w postaci zanieczyszczeń
środowiska, ale też może pozbawić ludność wiejską dodatkowych źródeł dochodów
(turystyka, agroturystyka, gospodarstwa ekologiczne etc.). Kierunkiem realizacji celu jest:
- Rozwój i unowocześnienie zintegrowanej gospodarki odpadami
a.
b.
c.
d.

wdrożenie systemu segregacji, recyklingu i utylizacji,
likwidacja azbestu,
likwidacja dzikich wysypisk,
budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

4.3. Tworzenie tzw. obszarów chronionych i ich wykorzystywanie
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Dobry stan środowiska oraz różnorodność biologiczna na terenach gminy jest czynnikiem
warunkującym podjęcie działań na rzecz poprawy środowiska ma na celu poprawę jakości
życia mieszkańców, możliwość promowania gminy jako czystej i ciekawej ekologicznie
oraz wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi (agroturystyka). Kierunkiem realizacji
celu jest:
-Kształtowanie postaw ekologicznych
a. korzystanie z Odnawialnych źródeł energii (OZE) – fotowoltaika, solary,
b. zachowanie różnorodności gatunkowej, ochrona ekosystemów, ochrona siedlisk
przyrodniczych i ostoi gatunków,
c. stworzenie strefy bezdymnej w centrum,
d. popularyzacja i promocja zachowań proekologicznych oraz zrównoważonego
sposobu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód,
(oszczędność energii, wody, segregacja odpadów, utylizacja odpadów,
kształtowanie struktury krajobrazu).
4.4. Ochrona krajobrazu przyrodniczego
Celem jest likwidacja istniejących zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i zwiększenia
poziomu życia ludności oraz atrakcyjność terenów o których świadczy jakość przestrzeni
ekologicznej i jej różnorodności. Przewiduje się realizacje celu w następujących
działaniach:
-Ochrona wód i powietrza
a. Wspieranie działań służących obniżaniu emisji zanieczyszczeń.
- Ochrona i utrzymanie różnorodności biologicznej gminy i wzmocnienie systemu
obszarów chronionych
a. Rewitalizacja i ochrona terenów o szczególnych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych,
b. Ochrona korytarza ekologicznego na terenie gminy.
- Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej
a. Zalesianie,
b. Udostępnianie terenów leśnych dla celów turystyki ekologicznej.
4.5. Rozwój funkcji turystycznych
Unikatowe walory przyrodniczo- krajobrazowe oraz kulturowe przy odpowiedniej
promocji i rozwinięciu infrastruktury mogą przyciągać turystów krajowych
i zagranicznych przynosząc tym samym korzyści ekonomiczne lokalnej społeczności,
a także tworzyć nowe miejsca pracy.
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Podstawą produktu turystycznego gminy będą zatem zasoby przyrodnicze, dobra kultury
i dziedzictwa przodków, a także inne wytwory działalności człowieka. Główne kierunki
działań to:
- opracowanie i promocja produktu turystycznego (program promocji i rozwoju turystyki
dla gminy – turystyka nie zagrażająca środowisku),
- modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej (renowacja obiektów zabytkowych,
odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych, tablic informacyjnych, pomników
przyrody itd.),
- budowa nowej infrastruktury turystycznej np. stworzenie bazy noclegowo – żywieniowej,
- rozwój agroturystyki – przystosowanie gospodarstw, szkolenia w zakresie agroturystyki,
- utrzymanie szlaków turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, wodnej),
- promocja turystyki, utworzenie punktu informacji turystycznej, przygotowanie
wydawnictw (foldery, prospekty, mapy turystyczne itp.),
- w ramach turystyki pieszej, rowerowej, zmotoryzowanej (z zachowaniem funkcji
ekologicznych turystyki):
a. wyznaczenie tematycznych tras wycieczkowych wiodących do ciekawych miejsc
przyrodniczych, kulturowych,
b. weryfikacja, oznakowanie i opisanie ich z podziałem na trasy gminne
i ponadgminne,
c. inwentaryzacja gminnych pomników przyrody – upowszechnienie informacji
o nich w postaci folderów i map,
d. stworzenie ciągu spacerowo-rekreacyjnego (zespól parkowy),
e. wyznaczenie, budowa, oznakowanie nowych łącznikowych tras rowerowych,
f. opracowanie informacji o trasach, opisując szlak, jego atrakcje,
g. oznakowanie dróg dojazdowych (tablice, mapy, drogowskazy) do miejscowości
turystycznych, kwater agroturystycznych, zabytków etc.
-w ramach turystyki kwalifikowanej:
a. turystyka pątnicza: klasztor Franciszkanów – stworzenie bazy noclegowej,
b. wędkarstwo:
- utworzenie stanicy wędkarskiej przy stawie w parku,
- wyznaczenie, oznakowanie stanowisk wędkarskich – budowa pomostu,
c. kajakowa
- budowa przystani kajakowych,
- wyznaczenie tras kajakarskich,
- promocja tej formy wypoczynku,
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- informacja o trasie i jej specyfice winna być zamieszczona na ulotce wraz
z opisem najatrakcyjniejszych miejsc.
d. hobbistyczne: (myślistwo, ekologia, Nordic Walking).
5. Rozwój współpracy między regionalnej i rozwój skuteczności promocji Gminy
5.1 Współpraca międzyregionalna w założeniu transgranicznym i międzynarodowym
Rozwój kontaktów międzynarodowych gminy jest jednym z elementów konkurencyjności
samorządu. Wpływa na transfer wiedzy, dobre praktyki jak i na możliwości uzyskania
dodatkowych środków pomocowych. Ponadto, z uwagi na położenie gminy, stwarza
możliwość rozwoju kontaktów kulturalnych czy wyzwalania inicjatyw społecznych z
Czechami.
Główne kierunki działań to:
- Wspieranie powstania i funkcjonowania partnerstw i lokalnych grup działania.
- Stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej
a. Utrzymanie i rozwój sąsiedzkiej współpracy z ościennymi samorządami na rzecz
rozwoju regionu,
b. Współpraca z województwem, powiatem oraz lokalnymi grupami działania,
c. Nawiązywanie i rozwój kontaktów międzyregionalnych poprzez m.in. organizację
wizyt studyjnych, wymianę doświadczeń, wspólne publikacje, organizacje imprez
kulturalnych i turystycznych.
5.2 Promocja
i turystycznego

gminy

celem

zwiększenia

zainteresowania

inwestycyjnego

Promowanie własnych atutów rozwojowych tak w regionie, jak i za granicą oraz
aktywność w zakresie pozyskania inwestorów z zewnątrz oraz zainteresowanie turystyką
na terenie gminy jest podstawą efektywnej polityki gminy Głogówek. Z uwagi na małą
atrakcyjność inwestycyjną, gmina zobligowana jest do promowania walorów i możliwości
swojego regionu. Osiągnięcie celu winno przyczynić się do wzmocnienia i poprawy
wizerunku marketingowego gminy oraz większego zainteresowania inwestorów
z zewnątrz do inwestycji na terenie gminy oraz ruchu turystycznego. Kierunkami realizacji
celu są:
- wypracowanie przez gminę standardów do stworzenia warunków sprzyjających
pozyskiwaniu potencjalnych inwestorów,
- stworzenie systemu informacji i obsługi inwestora,
- rozwój turystyki ekologicznej i kwalifikowanej,

68

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GŁOGÓWEK 2016-2026

- promowanie pozarolniczej działalności,
a. agroturystyka,
- wzmocnienie powiązania z obszarem miejskim,
a. rozwój turystyki weekendowej i podmiejskiej,
b. poprawa systemu komunikacyjnego miasto-wieś.
W zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
- rozwój współpracy międzynarodowej, nawiązanie porozumień partnerskich,
- odnowienie świetlic wiejskich,
- realizacja programów miękkich skierowanych do społeczności lokalnych – programy
społeczne, kulturalne, szkoleniowe w tym promocja i wsparcie przedsiębiorczości,
- rozbudowa kanalizacji,
- stworzenie warunków do budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach gminny,
- podniesienie estetyki i standardów życia w gminie poprzez budowę chodników,
- stworzenie warunków dla inwestorów poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.
W zakresie inwestycji realizowanych we współpracy z innymi jednostkami
samorządowymi (województwo, Partnerstwo Nyskie – subregion południowy, Lokalna
Grupa Działania - Płaskowyż Dobrej Ziemi, gminy powiatu prudnickiego):
Inwestycje finansowane z budżetu gminy oraz środków zewnętrznych zawiera Tabela 18.
Tabela 18. Wykaz zaplanowanych inwestycji w Gminie Głogówek.

Inwestycja
1.

2.

3.

4.

Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej
w Biedrzychowicach
Termomodernizacja
Przedszkola Publicznego w
Racławicach Śląskich
Modernizacja oświetlenia
ulicznego poprzez wymianę
żarówek sodowych na LED
Remont ratusza, remont
dachu
i okien

Koszt w
przybliżeniu [zł]
240tys.

200 tys.

130tys.

2,5mln

wyszczególnienie
Ocieplenie ścian ok.
800m2, wymiana
okien i drzwi
Ocieplenie ścian ok.
470m2, wymiana
c.o. oraz okien
-

Przystosowanie
obiektu dla osób
niepełnosprawnych
(likwidacja barier
architektonicznych).

Planowany
termin
2017

2016

do 2020

2017- 2025
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rzepcze
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kierpniu
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej Wierzch –
Mionów
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej Tomice –
Góreczno
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej osiedlowej
w Biedrzychowicach
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej w
miejscowości But
Modernizacja/ ulicy
Korfantego w Głogówku

3mln

Przystosowanie
wieży widokowej
-

2016-2018

3mln

-

2017-2020

2mln

Przebudowa
odcinka drogi o dł.
1900mb
Przebudowa
odcinka drogi o dł.
2300mb
Przebudowa
odcinka drogi o dł.
200mb
Przebudowa
odcinka drogi o dł.
2000mb
Przebudowa
odcinka drogi o dł.
190mb
Nowa nawierzchnia
dł. ok 3000mb oraz
wymiana sieci i
oświetlenia
Budowa drogi z
nawierzchni
brukowej dł ok
1 100mb
Przebudowa drogi
600mb i wymiana
sieci

2016-2017

Nowa nawierzchnia
dł. ok 300mb oraz
wymiana sieci
Przebudowa drogi
ok. 1000mb

2020-2014

1mln

Przebudowa drogi
dł. ok. 800mb

2021-2023

1,5mln

Przebudowa drogi
dł. Ok 1000mb
elewacja, okna,
remont kapitalny
wnętrza
Oświetlenie parku,
prace renowacyjne
Budowa portalu w
miejscu ubytku (ul.
Dąbrowskiego) ze

2019-2023

1,5 mln

200tys.

900 tys.

400 tys.

12.

Rewitalizacja ulic
Mickiewicza, Szkolna,
Staszica w Głogówku

1,5 mln

13.

Budowa drogi na osiedlu Jana
Pawła II w Głogówku

700tys.

14.

Przebudowa drogi
wewnętrznej łączącej ulice
Polną z Dworcową
w Głogówku
Modernizacja/ przebudowa
ulicy Spółdzielczej w
Głogówku
Modernizacja/ przebudowa
ulicy Młyńskiej – Wielkie
Oracze
w Głogówku
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej w Nowych
Kotkowicach
Modernizacja/ przebudowa
drogi gminnej w Chudobie
Rewitalizacja zamku
w Głogówku,

300tys.

15.

16.

17.

18.
19.

20
21.

Rewitalizacja parku
miejskiego w Głogówku
Renowacja murów obronnych

200tys.

2mln

Szac. 20mln

1,5 mln
700 tys.

2016-2017

2017-2010

2020-2022

2017-2020

2019-2021

2016-2017

2020 –
2024

2018-2020

Trwa od
2014
0d 2016
2017-2022
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schodami
prowadzącymi do
parku miejskiego w
celu uatrakcyjnienia
traktu
komunikacyjnego
między miastem a
parkiem- odbudowa
zniszczonych
fragmentów muru
Adaptacja poddasza
z remontem dachu,
odwodnienie
obiektu
Dach i elewacja
Adaptacja na wieżę
widokową, remont
elewacji
Modernizacja
budynku wraz
zapleczem na
muzeum
kolejnictwa
Remont i
modernizacja
infrastruktury
technicznej,
budynków
mieszkaniowych
-

22.

Remont Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury
w Głogówku

500 tys.

23.
24.

Remont bramy zamkowej
Remont wieży wodnej

350 tys.
900 tys

25.

Rewitalizacja stacji kolejowej
w Racławicach Śląskich

1 mln

26.

Rewitalizacja ulicy
Piastowskiej w Głogówku

2 mln

27.

Remont/ przebudowa
kompleksu poszpitalnego
w Głogówku
Rewitalizacja pałacu
w Kazimierzu

10 mln

5 mln

Remont kapitalny
elewacji i wnętrz

Remont/ przebudowa
stadionu FORTUNA w
Głogówku
Utworzenie PSZOK w
Racławicach Śląskich - Punkt
Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni
ścieków
Zagospodarowanie terenu
małej architektury wraz
z miejscem na spływy
kajakowe po Osobłodze

2 mln

-

Trwa
od2014 do
2025
2017-2025

1 mln

-

2017 - 2018

500 tys.

-

2017-2026

28.

29.

30

31

32.

Od 2017

2017-2020
2017-2025

2017- 2025

2017-2025

2017-2025

2017
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3.2. Monitorowanie i wdrażanie
Podmiotem wdrażającym Strategię jest Gmina Głogówek.
Rada Miejska zastrzega sobie ogólny nadzór nad wdrażaniem, zapewnieniem zgodności
realizacji Strategii z wymogami ustaw i przepisów oraz koordynację poczynań
poszczególnych jednostek organizacyjnych, pozostawiając tym ostatnim konkretne
działania statutowych kompetencji.
Gmina jest odpowiedzialna za:
- wykonanie zadań budżetowych,
- upowszechnienie Strategii, jej działań i projektów z uzasadnieniem kolejności ich
realizacji (Internet, konsultacje etc.) ,
- przygotowanie studiów wykonalności projektów, dokumentacji
i kosztorysów (wydziały jednostki których projekty dotyczą),

technicznej

- opracowanie i składanie wniosków aplikacyjnych, w celu uzyskania wsparcia
finansowego
ze środków pomocowych UE,
- organizowanie przetargów na wykonawstwo, bądź zarządzanie projektami, zgodnie
z wymogami prawo zamówień publicznych,
- sporządzanie wniosków o płatność za realizowane roboty w ramach projektów
dofinansowanych ze środków pomocowych Unii,
- przygotowanie i zamieszczanie informacji promocyjnej Unii na obiektach wykonanych
z udziałem środków pomocowych.
Nadto, aby zapewnić realizację innych przedsięwzięć zapisanych w Strategii, a nie
objętych pomocą finansową z Funduszy Strukturalnych, gmina podejmie inne, dodatkowe
działania. Między innymi będą to:
- inicjowanie współpracy pomiędzy Gminą, sektorem prywatnym i organizacjami na rzecz
Strategii,
- budowanie partnerstw podmiotów publicznych, publiczno-prywatnych i porozumień
samorządów dla realizacji wspólnych celów,
- promocja gminy i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych,
- tworzenie zewnętrznych uzgodnień dla utrzymania i rozwoju istniejącej
przedsiębiorczości poprzez udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych na
rozwijanie działalności.
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Monitoring, czyli system systematycznego zbierania i analizowania ilościowych
i jakościowych informacji, celem zgodności Strategii (i projektów) z założeniami.
Ocena ma zaś na celu zwiększenie efektywności i skuteczności Strategii, przewidzianych
w nim kierunków działań i projektów.
Różnice między projektami i ich realizacją należy pozostawić pod kontrolą, celem
doprowadzenia do ich zgodności, głównie przez korygowanie planów.
Monitoring będzie prowadzony w zakresie rzeczowym (śledzenie postępów realizacji
Strategii) i finansowym (ocena efektywności wydatków publicznych).

Procedury uaktualniania Strategii
Przyjęcie strategicznych celów oraz podstaw, rozwoju Gminy Głogówek było
pierwszym etapem prac nad strategią. Wybór programów strategicznych i konkretnych
programów realizacyjnych to kolejne kroki w kierunku realizacji strategii. Nie jest to
jednak koniec, a właściwie dopiero początek długiego, co najmniej kilkunastoletniego
procesu planowania strategicznego, który gmina właśnie rozpoczyna. Wejście na tę drogę
oznacza zmianę sposobu myślenia, liczenie korzyści w długim horyzoncie czasowym oraz
ciągłe udoskonalanie i modyfikowanie podejmowanych programów realizacyjnych.
Dlatego też, oprócz wdrożenia i upowszechnienia normalnych procedur planowania
strategicznego, należy w gminie wypracować system kontroli i realizacji strategii,
umożliwiający stałe korygowanie niektórych jej elementów bez konieczności ponownego
jej całościowego opracowania. Główną zaletą takiego podejścia jest znaczna oszczędność
czasu, uzyskana poprzez wyeliminowanie pracochłonnych czynności planistycznych oraz
skupienie się na bezpośredniej modyfikacji tych elementów strategii, które tego wymagają
ze względu na zmieniające się okoliczności. W porównaniu z całą procedurą planowania
strategicznego rozwiązanie takie nie stanowi istotnego obciążenia budżetu gminy.
Kontrola taka może być zresztą wykorzystywana do ciągłego badania zmian, tendencji,
trendów i zdarzeń zachodzących w gminie i jej otoczeniu, a więc pozwala władzom
samorządowym szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się zagrożenia rozwojowe.
Kontrola efektywności Strategii
Szczególnie ważnym elementem wdrażania strategii rozwoju gminy jest umiejętne
określenie sprawnego systemu kontroli i monitorowania realizacji strategicznych
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programów gospodarczych. Podstawowym zadaniem tego systemu jest dostarczanie
bieżących informacji o tym, czy strategiczne cele rozwoju są osiągane i w jakim stopniu.
System kontroli wdrażania strategicznych programów gospodarczych powinien być
wielopoziomowy, tzn. dostarczać szczegółowych informacji o stopniu zaawansowania
realizacji

poszczególnych

programów

gospodarczych,

a

także

uogólnionych

i zobiektywizowanych informacji o przebiegu całego procesu wdrażania strategii rozwoju.
Informacje takie powinny być następnie wykorzystywane do weryfikacji i aktualizacji
strategicznych planów rozwoju.
Określenie efektywnego systemu kontroli wymaga określenia zespołu wskaźników
stopnia realizacji strategicznych zadań, sprawnych systemów gromadzenia i analizy
informacji, funkcjonalnych procedur operacyjnych, efektywnego rozłożenia uprawnień
decyzyjnych oraz starannej koordynacji współpracy wszystkich osób i jednostek
organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie strategii. Weryfikacja strategicznych
planów rozwoju powinna następować w cyklu rocznym – na etapie projektowania budżetu
gminy.

Aktywne, zaangażowane przywództwo jest podstawą wprowadzania zmian

jakościowych w procesie zarządzania. Poprawa jakości zarządzania w strukturach
administracji samorządowej nie może zaistnieć dopóty, dopóki władze nie sformułują
zasadniczych koncepcji (wizji) świadczenia usług komunalnych, nie zapoznają z nimi
pracowników wszystkich szczebli oraz nie włączą ich do zaangażowanej współpracy.
Zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla na pierwszym etapie wprowadzania
zmian jest podstawowym warunkiem uruchomienia i powodzenia procesu podnoszenia
sprawności zarządzania oraz jakości świadczonych usług. Kierownicy najwyższego
szczebla muszą właściwie pojmować swoją rolę aktywnych liderów inspirujących
wszystkich pracowników do wysiłku większego aniżeli minimalny, jaki jest niezbędny do
zwykłego wywiązania się z powierzonych obowiązków. Przywództwo określane jest
niekiedy jako sztuka angażowania innych do zrobienia czegoś, o czym jesteśmy
przekonani, że zrobione być powinno. Przywództwo pojmowane jest tutaj jako zespół
relacji zachodzących pomiędzy ludźmi – bez względu na to, czy są to stosunki pomiędzy
równorzędnymi pracownikami, pomiędzy pracownikami i kierownikami, czy pomiędzy
kierownikami różnych szczebli w strukturze organizacji.
Strategia

rozwoju

gminy,

której

opracowanie

zostało

zainicjowane

i przeprowadzone przez władze samorządowe, jest wieloletnim planem rozwoju
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obejmującym w swojej treści nie tylko obszar usługowej działalności gminnych jednostek
organizacyjnych, ale również wielu innych instytucji publicznych i prywatnych.
Skuteczność realizacji większości strategicznych programów gospodarczych uzależniona
jest od możliwości nawiązania efektywnej współpracy pomiędzy służbami komunalnymi,
jednostkami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwami i organizacjami
społecznymi.
Władze gminy mają tylko częściowy wpływ na całokształt zjawisk i procesów
związanych z życiem lokalnej wspólnoty samorządowej. Wiele aspektów funkcjonowania
gminy pozostaje w gestii licznych instytucji państwowych i prywatnych, które podejmują
swoje decyzje autonomiczne – niezależnie od zamierzeń samorządowej władzy.
Nawiązanie współpracy jest zatem koniecznością nie tylko ze względu na potrzebę
uzgadniania kluczowych decyzji pomiędzy różnymi administratorami (gestorami)
gminnych systemów, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę połączenia wspólnych
wysiłków w celu osiągania ważnych strategicznie celów dla wszechstronnego rozwoju
indywidualnego i społecznego wszystkich mieszkańców, a w konsekwencji – realizację
wizji harmonijnego rozwoju gminy.
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