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PLAN ODNOWY 

MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWIEC 

 
Wstęp 

"Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, 

którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard 

życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując 

tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i 



rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego, i materialnego wsi"... /R. 

Wilczyński/  

Charakterystyka miejscowości  

Głogowiec jest jednym z trzech sołectw miasta Głogówka. 

Głogowiec – wieś w Polsce w województwie opolskim, powiecie prudnickim, w 

gminie Głogówek  

Położenie geograficzne 

Województwo    opolskie 

Powiat            prudnicki  

Gmina        Głogówek  

Położenie                      Szerokość: 50°19′56″N 

                                         Długość: 17°51′18″E 

Strefa numeracyjna (+48) 77 

Tablice numeracyjne      OPR   

Wieś liczy 114 mieszkańców  

Głogowiec należy do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku 

Historia  

Historia miejscowości nie jest dokładnie znana. W 1993 roku we wsi prowadzone były 

wykopaliska dotyczące życia osadnictwa sprzed kilku tysięcy lat. Stanowiska 

archeologiczne ujawniły ślady osadnictwa z epoki żelaza, jednak dostęp do wyników 

badań jest utrudniony.  

W czasach późniejszych istniał gród na wzgórzu w końcowej części Głogowca.  

Historia o jego istnieniu przetrwała w opowieściach mieszkańców. 

Na terenie Głogowca Jerzy III zbudował pałacyk myśliwski i kaplicę Św. Idziego, 

z których nie zostało żadnych śladów. 

Inwentaryzacja zasobów: 

Standard życia 

Środowisko naturalne 

Głogowiec położony jest na gruntach bardzo wysokiej jakości wykorzystywanych do 

intensywnej towarowej produkcji rolnej. 

Głogowiec posiada zabytkową niemal 160 letnią aleję lipową. Aleja jest siedliskiem 

bytowania gatunku owada chronionego – pachnicy dębowej. 

Do zasobów miejscowości należy las „Bażantka”. Las jest w zarządzie Lasów 

Państwowych i prowadzona jest tam typowa gospodarka leśna. Ten obszar zieleni 

zachęca do spacerów i podziwiana przyrody. Oprócz mieszanej roślinności las cieszy 

atrakcyjnością licznej zwierzyny. 



Równie pięknym miejscem są okoliczne łąki położone w dolinie rzeki Osobłogi. 

Poprzez łąki grunty Głogowca łączą się z gruntami Oraczy. Prowadzi tamtędy 

najkrótsza, najbardziej urokliwa droga z Głogowca do Głogówka.  

Do niedawna w Głogowcu znajdował się staw. Zmiany klimatyczne spowodowały 

jego wyschnięcie. Utracono miejmy nadzieję, że nie bezpowrotnie miejsce, gdzie 

hodowano ryby, gniazdowały ptaki wodne a mieszkańcy mogli znaleźć miejsce 

wypoczynku nad wodą wśród zieleni.  

Infrastruktura techniczna 

Głogowiec posiada dobrej jakości połączenia drogowe z sąsiednimi 

miejscowościami. Nie posiada ścieżek pieszych, rowerowych umożliwiających 

bezpieczne spacery, sport i rekreację. 

Główna droga wiejska jest drogą brukowaną, częściowo wykonaną w latach 30-tych 

XX wieku a częściowo   w latach 50-tych XX wieku. Jest ona przykładem sztuki 

brukarskiej minionych czasów, jakości i wytrzymałości mimo zwielokrotnionej wagi 

przewożonych transportów. 

Głogowiec posiada zaopatrzenie w energię elektryczną i wodociąg wody pitnej. 

Nie posiada kanalizacji, mimo że jest sołectwem miasta Głogówka. 

Nie posiada infrastruktury doprowadzającej gaz ziemny do gospodarstw domowych. 

Głogowiec posiada marnej jakości dostęp do sieci poprzez internet mobilny lub 

przewodowy, nie posiada sieci światłowodowej. 

Głogowiec nie posiada świetlicy ani innego miejsca przeznaczonego do spotkań. 

Zebrania odbywają się w prywatnych lokalach. Niezbędne jest podjęcie działań 

mających na celu rozwiązanie problemu. 

W centrum wsi znajduje się działka byłego boiska, na którym znajdują się plac zabaw 

dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna dla dorosłych. Działka jest tylko częściowo 

zagospodarowana i istnieje potrzeba opracowania koncepcji dot. zagospodarowania 

jej w kierunku parkowo – rekreacyjnym.  

Jakość życia 

Dziedzictwo kulturowe 

Na terenie Głogowca znajdują się dwie zabytkowe kapliczki. Starsza „Dalna 

Kapliczka” pochodzi z 1762 roku. Znajduję się ona na skrzyżowaniu wsi Głogowiec, 

na trasie Głogówek-Głubczyc. Kapliczka wiąże się z osobą Franciszka Euzebiusz i 

jego żony Marii Anny Franciszki. W 1658r. całą rodzinę w podróży zaskoczyła 

powódź uratowanie z opresji uznano za cud i spełnienie próśb skierowanych do 

Matki Bożej. Pierwotna kapliczka nie zachowała się obecną wybudował w 1762  

Henryk Ferdynard Opersdorff, a w kilka lat później polichromią ozdobił Franciszek 

Sebastini lub któryś z jego uczniów. Sceny jej wiążą się z opisanym wypadkiem. 

Kapliczka ma kształt prostokątny z zaokrąglonym zamknięciem i falistym 

szczycikiem od frontu, ozdobą wnętrza jest zachowana z czasów budowy rzeźba 

Matki Bożej z Dzieciątkiem. 



Za staraniem mieszkańców oraz parafii kapliczka osuszona, przełożono dachówkę, 

nałożono nowy tynk, aby w przyszłości można było prowadzić renowację 

zabytkowych fresków. Wokół kapliczki teren został wyrównany, zasadzono nowe 

rośliny, wybrukowano plac i ścieżkę oraz postawiono ławki. 

Przy kapliczce każdego dnia Mają odprawiane są „Majówki” cieszące się dużą 

frekwencją mieszkańców. Do grafiku parafii należy majówka parafialna przy „Dalnej 

Kapliczce” w ostatnia niedzielę mają. Przejezdni często modlą się przy kapliczce i 

zapalają lampiony. 

Kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków. 

Druga kapliczka znajduje się w centrum wioski. Wybudowana została na pamiątkę 

ofiar mieszkańców w czasie ostatnich wojen. Każdego 24 czerwca odprawiana jest 

przy kapliczce msza w intencji mieszkańców. Jest to dzień patrona wioski św. Jana 

Chrzciciela. Po mszy mieszkańcy spotykają się na wspólnym ognisku i zabawach 

rodzinnych. Przy kapliczce w Wielką Sobotę mieszkańcy przynoszą pokarmy do 

poświęcenia. Każdego dnia października mieszkańcy spotykają się na różańcu. 

Szacunek do kaplicy jest tym większy, że jej dzwonnica służy do ogłaszania śmierci 

jednego z mieszkańców. 

Kapliczka jak i jej otoczenie zostały kilka lat temu odnowione. Kapliczka jest 

wpisana do rejestru zabytków. 

Do rejestru zabytków wpisany został też dom mieszkalny Nr. 13 oraz należąca do 

niego kapliczka. 

Infrastruktura społeczna 

W Głogowcu działa sołtys i rada sołecka a organem uchwałodawczym jest zebranie 

wiejskie. W roku 2019 reaktywowane zostało działanie Grupu Odnowy Wsi 

Głogowiec. 

Brak jest wiejskich organizacji społecznych rozwijających zróżnicowane 

zainteresowania mieszkańców. 

Aktywność społeczeństwa 

Społeczeństwo wsi wykazuje się tradycyjną aktywnością i zaangażowaniem w 

uroczystościach religijnych. 

W ramach pomocy sąsiedzkiej aktywnie włącza się w akcje związane z ratowaniem 

osób i mienia zagrożonych przez klęski żywiołowe. 

Kierunki rozwoju 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoi 

przed Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Celem wsi jest wzmocnienie 

działań służących niwelowaniu istniejących dysproporcji w sferze rozwoju obszarów 

wiejskich w stosunku do terenów stojących wyżej w hierarchii rozwoju. Programy 

rozwoju wsi są częścią składową prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjające 

długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej i 



społecznej. Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach 

zróżnicowanej działalności gospodarczej, kształtowanie jej w sposób zapewniający 

zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków życia 

mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu 

do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych. 

Ocena mocnych i słabych stron 

Mocne strony Głogowca usytuowane są w jakości życia. To nasza historia, 

dziedzictwo kulturowe, pamięć historyczna, aktywność, przedsiębiorczość i 

pracowitość.  

Słabe strony Głogowca usytuowane są głównie w standardzie życia. Mimo 

upływającego czasu wciąż odstajemy jako miejscowość w zakresie podstawowej 

infrastruktury technicznej: kanalizacji, gazyfikacji, chodników i ścieżek rowerowych. 

Brak jest świetlicy przeznaczonej do spotkań mieszkańców.    

Analiza SWOT      

Mocne strony    Słabe strony 

Bogate zasoby przyrodnicze Braki w infrastrukturze technicznej 

- brak kanalizacji 

- brak infrastruktury 

doprowadzającej gaz ziemny do 

gospodarstw domowych 

- brak sieci światłowodowej 

Bogate zasoby historyczne i dziedzictwo 

kulturowe – pamięć historyczna 

Brak wiejskich organizacji społecznych 

rozwijających zróżnicowane 

zainteresowania mieszkańców 

Tradycyjna aktywność mieszkańców Brak ścieżek pieszych, rowerowych 

umożliwiających bezpieczne spacery, 

sport i rekreację 

Aktywne włączanie się mieszkańców w 

akcje związane z ratowaniem osób i 

mienia zagrożonych przez klęski 

żywiołowe 

Brak świetlicy przeznaczonej do spotkań 

mieszkańców 

Przedsiębiorczość mieszkańców Nie zagospodarowana w pełni działka 

boiska 

Pracowitość mieszkańców  

  

 



Lp Nazwa zadania Cel Okres 
realizacji 

Szacunkowy 

koszt 
Źródło 

finansowania 

1 Budowa kanalizacji Wykonanie zadania 

własnego gminy 
2020/2030 3 000 000,00 

zł 
Urząd Miejski 

2 Budowa sieci gazowej Podniesienie standardu 

życia mieszkańców, 

poprawa warunków 

ochrony środowiska 

2020/2030 - Inwestor 

zewnętrzny/Ur 

ząd Miejski 

zachęca do 

inwestowania 

3 Budowa sieci 

światłowodowej 
Podniesienie standardu 

życia mieszkańców 
2020/2030 - Inwestor 

zewnętrzny/Ur 

ząd Miejski 

zachęca do 

inwestowania 

4 Budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej pod lipami 
Podniesienie 

bezpieczeństwa życia 

mieszkańców 

2020/2030 60 000,00 zł Urząd Miejski 

5 Pielęgnacja alei lipowej Podniesienie 

bezpieczeństwa życia 

mieszkańców 

2020/2030 10 000,00 zł Urząd Miejski 

6 Nasadzenie nowej alei 

lipowej / działka nr 163 / 
Poprawa estetyki 

miejscowości 
2020/2030 7 000,00 zł Urząd Miejski 

7 Wytyczenie i 

oznakowanie ścieżki 

pieszo – rowerowej na 

łąkach 

Połączenie Głogowca  
z ul. Młyńską w 

Głogówku 

2020/2030 5 000,00 zł Urząd Miejski 

8 Opracowanie 

koncepcji dot. 

zagospodarowania 

dzałki boiska w 

kierunku parkowo – 

rekreacyjnym.  

Podniesienie standardu 

życia mieszkańców 
2020/2030 6 000,00 zł Urząd Miejski 

9 Budowa świetlicy 

przeznaczonej do 

spotkań mieszkańców 

Podniesienie standardu 

życia mieszkańców 
2020/2030 250000 zł Urząd Miejski 

10 Doroczne obchody dnia 

dziecka i spotkania 

integracyjne 

mieszkańców 

Integracja 

społeczności  
Głogowca 

2020/2030 4 500,00 zł/ 

rocznie 
Urząd Miejski/ 

wkład własny 

mieszkańców 

11 „Stara fotografia – 

historia zapisana w 

kadrze” kontynuacja 

Integracja 

społeczności 

Głogowca w kręgu 

wspólnej historii 

2020/2030 - wkład własny 

mieszkańców 



12 Wyjazdy szkoleniowe 

dot. odnowy wsi i 

rozwoju obszarów  

Podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności 

mieszkańców  

2020/2030 2 000,00 zł/ 

rocznie 
Urząd Miejski/ 

wkład własny 

mieszkańców 

 wiejskich  Głogowca    

13 Organizacja grup 

zainteresowań 
Wymiana 

doświadczeń, 

podnoszenie wiedzy i 

umiejętności 

mieszkańców 

2020/2030 2 000,00 zł/ 

rocznie 
Urząd Miejski/ 

wkład własny 

mieszkańców 

14 Kapliczki domowe 

Głogowca 
Zinwentaryzowanie 

jako dziedzictwa 

tradycyjnych 

kapliczek domowych 

mieszkańców 

Głogowca 

2020/2030 - wkład własny 

mieszkańców 

PODSUMOWANIE 

Plan Odnowy Miejscowości Głogowiec ustala priorytety w zakresie poprawy sytuacji 

społeczno-gospodarczej. W dokumencie uwzględniono planowanie strategiczne, 

perspektywiczna ocena sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej, wieloletnie 

planowanie inwestycyjne oraz planowanie finansowe, monitorowanie i ocena 

wykonania przewidzianych zadań. 

Praca nad przygotowaniem Planu została zweryfikowana przez konsultacje z 

mieszkańcami. Wszystkie zadania zawarte w tym planie zostały wprowadzone jako 

wnioski mieszkańców przedstawione podczas zebrań wiejskich. Plan odnowy 

Miejscowości Głogowiec na lata 2020-2030 jest dokumentem otwartym, a zapisane 

w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań i 

potrzeb. 

Plan Odnowy Miejscowości Głogowiec Opracowany został przez Grupę Odnowy Wsi 

Głogowiec z uwzględnieniem wniosków mieszkańców przedstawionych podczas 

zebrań wiejskich. 

Za wszelką pomoc i wkład pracy włożony w powstanie Planu Odnowy Miejscowości 

Głogowiec serdecznie dziękuję. 

Lider Grupy Odnowy Wsi Głogowiec 

Iwona Walów 


