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1. Tło i geneza prac nad Planem Odnowy Miejscowości Głogoczów

Opracowany  Plan  Odnowy  Miejscowości  Głogoczów  zawiera  bieżące  dane  

o naszej  wsi i sołectwie, analizę posiadanych zasobów oraz wizję dalszego rozwoju. 

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano bieżące dane Urzędu Miasta 

i  Gminy Myślenice, inne dostępne informacje o wsi Głogoczów.  

Przemiany oblicza Głogoczowa  następują w dużym tempie. Wieś ma dość dobrze 

rozwiniętą  infrastrukturę  społeczną  i  techniczną,  to  w  najstarszych  częściach 

sołectwa wymaga ona odnowy bądź uzupełnienia. Przedsięwzięcia priorytetowe dla 

Gminy, w tym te, które będą realizowane w sołectwie Głogoczów są zawarte w Planie 

Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy  Myślenice.  Założenia  rozwoju  infrastruktury 

technicznej  i  społecznej  były  i  nadal  będą  przedmiotem  konsultacji  

z  przedstawicielami  sołectw,  organizacji  pozarządowych  oraz  prezentowane  na 

zebraniach wiejskich. 

Podział  gminy  na  sołectwa,  jako  jednostki  pomocnicze,  stwarza  mieszkańcom 

dodatkowe możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Zgromadzenie 

mieszkańców,  zebranie  wiejskie,  stanowi  forum  uchwałodawcze  uprawnione  do 

zajmowania stanowiska w przedmiocie istotnych spraw związanych z zaspokajaniem 

zbiorowych  potrzeb  ludności.  Plan  Odnowy  Miejscowości  Głogoczów  powstał  

z  inicjatywy   Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej  w  oparciu  o  dokonane  rozeznanie 

obiektywnych  uwarunkowań  i  wyniki  dyskusji  o  sprawach  sołectwa  z  zebrań 

wiejskich.  Obejmuje okres kilku najbliższych lat.  Zakłada się,  że realizacja  zadań 

objętych  niniejszym  Planem  w  większym  stopniu  zaktywizuje  i  zintegruje 

mieszkańców  sołectwa.  Plan  Odnowy  będzie  również  stanowił  podstawę  do 

ubiegania się o środki pomocowe na realizację części zadań.
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Opracowanie dokumentu pt. Plan Odnowy Miejscowości Głogoczów jest koniecznym 

i  wymaganym elementem w  staraniach  o  uzyskanie  wsparcia  dla  przedsięwzięć, 

które  chcą  uzyskać  finansowanie  w  ramach  działania  „Odnowa  i  rozwój  wsi” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”, „Europejski Fundusz 

Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  Europa  inwestująca  w  obszary 

wiejskie”.

 Efekty  prac  warsztatowych,  w  których  uczestniczyli  mieszkańcy  Głogoczowa 

opracowane i ewentualnie uzupełnione przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

składają się na ostateczny kształt Planu Odnowy Miejscowości w formie:

z jednej strony wymaganej przez Plan operacyjny,

z drugiej  strony możliwej  do bieżącego wykorzystywania dla koordynacji  działań 

lokalnych służących rozwojowi wsi

Specyfika  Planu  Odnowy  Miejscowości  Głogoczów  polega  więc  na  tym,  że  ma 

zdecentralizowany, miejscowy charakter, a także ukierunkowany jest na zagadnienia 

cywilizacyjno – kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, 

które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej 

pro-gospodarczy,  a  bardziej  pro-społeczny  i  pro-kulturowy  charakter.

Ogólnym celem Planu Odnowy Miejscowości   jest  podtrzymanie  lub  odtworzenie 

atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie 

tego  w  sposób  dostępny,  oczekiwany  i  popierany  oraz  wykonalny  dla  lokalnej 

społeczności.

Plan Odnowy Miejscowości Głogoczów ma więc charakter „planu małych kroków”, 

ale  w  kierunku  wielkich  –  dla  małej  społeczności,  które  podejmowane  przez 

mieszkańców wsi  przy  finansowym i  organizacyjnym wsparciu  gmin  doprowadzić 

mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

2. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Myślenice
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Gmina Myślenice leży w centralnej części województwa Małopolskiego, 30 km 

od Krakowa. Gmina zajmuje obszar 153,7 km² z czego samo miasto Myślenice – 

30,1 km². Obszar Gminy stanowi nieco ponad 1% ogólnej powierzchni województwa 

Małopolskiego. W grupie gmin miejsko – wiejskich gmina Myślenice jest największą 

obszarowo w województwie małopolskim.

Siedziba władz gminnych znajduje się na terenie miasta Myślenice. W skład 

gminy wchodzi 18 jednostek administracyjnych: Bęczarka, Borzęta, Bysina, Bulina, 

Droginia, Głogoczów, Jasienica, Jawornik, Krzyszkowice, Łęki, Osieczany, Polanka, 

Poręba, Trzemeśnia, Zasań, Zawada, Myślenice oraz Chełm.

Gmina położona jest na wysokości 315 m.n.p.m. nad rzeką Rabą w pobliżu 

Zalewu Dobczyckiego i otaczają ją wzniesienia Dalinu, Chełmu i Uklejny.

Główną jednostką rzeźby centralnego obszaru gminy jest dolina Raby. 

Długość jej w granicach gminy wynosi ok. 10 km., wschodni odcinek (ok. 4,5 km) 

wypełniają  wody  Zbiornika  Dobczyckiego.  Północna  część  gminy,  o  łagodniejsze 
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rzeźbie terenu leży w zlewni rzeki Skawinki. Przez gminę Myślenice przebiega droga 

E  7,  o  znaczeniu  międzynarodowym,  popularnie  zwana  „Zakopianką”.  Prowadzi  

z Krakowa do przejść granicznych w Chyżnem i Łysej Polanie. 

Ludność Miasta i Gminy Myślenice  według stanu na dzień 28.02.2009 roku 

liczyła 41 389 osób, z czego 18 054 osoby  zamieszkuje w mieście Myślenice.

Miasto  Myślenice  jest  miastem  starym,  lokowanym  w  1342  roku  przez 

Kazimierza  Wielkiego.  Po  spustoszeniu  miasta  w  1458  roku  wytyczono  nowe 

centrum miasta z prostokątnym rynkiem, przez który wiódł gościniec z Krakowa do 

granicy z Węgrami. Symetryczny układ rynku podkreślił wybudowany na wzniesieniu 

w 1465 roku kościół parafialny. Do dzisiaj  zachowało się w kompleksie rynkowym 

kilka  kamienic  mieszczańskich  z  przełomu  XVIII/  XIX  wieku.  Wśród  nich  ratusz 

miejski  oraz  budynki  objęte ścisłą  ochroną konserwatorską.  W pobliżu  rynku stoi 

Dom Grecki, dawny zajazd miejski z XVIII wieku, obecnie Muzeum Regionalne. 

Do  cennych  zabytków  oraz  miejsc  o  znaczeniu  historycznym  na  terenie  gminy 

należą:

 Dom „Grecki” przy ul. Sobieskiego 1 w Myślenicach

 Dwór wraz z otoczeniem ogrodowym  przy ul. Reja 13 w Myślenicach

 budynek Gimnazjum nr 1 fundowany przez Księżną Augustę de Montleart  

w 1869 r.

 Kościół  drewniany  z  1910  r.  w  Drogini,  rozebrany  i  przeniesiony  

w obecne miejsce z terenu zalewu dobczyckiego, odtworzony w latach 1989 – 

92, 

  Droginia – Banowice duży cmentarz z I wojny światowej, ułożony tarasowo na 

stoku wzgórza porośniętego brzozami  i sosnami,

 Kościół  parafialny  p.w.  św.  Anny  z  otoczeniem  w  obrębie  ogrodzenia  

w Krzyszkowicach 

 Zespół dworsko – parkowy (dwór, park) w Krzyszkowicach 

 Wieża d. kościoła parafialnego z otoczeniem i drzewostanem w Jaworniku 

 Lamus podworski z końca XVIII . w Głogoczowie,

 Murowany  dwór  z  końca  XIX  w.  w  Głogoczowie  (obecnie  restauracja 

„Nowina”)
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 Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Trzemeśni – drewniany, konstrukcji 

zrębowej z 1780r. (w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem – 

dzieło renesansowe)

 Kościół  parafialny  p.w.  św.  Marii  Magdaleny  w  Głogoczowie   wraz  

z najbliższym otoczeniem i z drzewostanem 

 w Osieczanach pozostałość parku dworskiego oraz murowana obora z XVIII 

obecnie w parku znajduje się hotel „Pod Dębami”,

 przydrożne kapliczki znajdujące się na terenie całej gminy.

3. Ogólna charakterystyka miejscowości  Głogoczów

Wieś  Głogoczów  położona  jest  na  Pogórzu  Wielickim,  20  km.  na  południe  od 

Krakowa nad rzeką Głogoczówką, na wysokości 250 - 340 m n.p.m. Na obszarze 

1620  hektarów  rozlokowanych  jest  923  domostw  zamieszkiwanych  przez  2737 

mieszkańców ( stan na dzień 28.02.2009 r).

Położona jest na wysokości 250 – 340 m n.p.m.  w dolinie potoku Głogoczówka, 

który  dopływa tu z Krzyszkowic. Potok ten wpada do Skawinki – tym samym należy 
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do zlewiska Wisły. Do Głogoczówki   z kolei wpadają potoki Włosanka i  Jaworzna. 

Geograficznie Głogoczów  leży na Pogórzu Wielickim. 

Przez wieś prowadzą dwa ciągi komunikacyjne:  droga E 77 „ zakopianka” ( północ – 

południe)  i  droga E 462 dawny „ trakt cesarski” ( wschód – zachód). Od północy 

rozciąga się obszar leśny – Las Bronaczowa. Głogoczów  dzieli się na dzielnice – 

przysiółki. 

We  wschodniej  i  południowo  –  wschodniej  części  są  to:  Zagorzyniec,  Piesaki, 

Lonkawa i Szwaby. Od południa i południowego – zachodu rozciągają się: Jaworzna i 

Przymiarek.

Od  północnego zachodu i północy  leżą: Stawy, Królikówka, Zamłynie, Piłogrzbiet, 

Kobylica,  Działy,  Gonki,  Krzyżowa,  Podlesie,  Czarny  Las,  Kąty.  Centrum  wsi 

wyznaczone jest przez dwa sąsiadujące obszary. Pierwszy ulokowany jest wzdłuż 

tzw.  „Starej  Zakopianki”  przy  której  znajdują  się:  szkoła,  Dom Ludowy  z  remizą 

strażacką i Ośrodkiem Zdrowia oraz liczne sklepy i apteka. Obszar drugi związany 

jest z ulokowanym na wzniesieniu kościołem.

Głogoczów  sąsiaduje:  od  północnego  zachodu   z  Radziszowem,  od  północy  

i  północnego  wschodu  z  Bukowem,  Mogilanami,  Włosanią,  od  wschodu  

z  Krzyszkowicami,  od  południa  z  Jawornikiem  i  Bęczarką,  zaś  od  zachodu  

z Krzywaczką.

Głogoczów  ma  wielowiekową  przeszłość  wpisaną  w  karty  historii  tego  regionu. 

Pierwsze historyczne wzmianki o Głogoczowie pochodzą z 1254 roku – o nadaniu tej 

wsi  przez  komesa  Czadra  cystersom  ze  Szczyrzyca.  W  tymże  roku  Bolesław 

Wstydliwy i jego matka Grzymisława  poświadczają, że Klemens i Marek  synowie 

zmarłego  Marka  wojewody krakowskiego potwierdzili  nadanie ich  stryja   Czadra 

między innymi Głogoczowa  z dziesięciną  klasztorowi szczyrzyckiemu. Wcześniej 

Głogoczów  był  wsią  rycerską  i  najprawdopodobniej  nazwa  wsi   wywodzi  się  od 

rycerskiego imienia  Głogocz – aczkolwiek istnieje legenda wywodząca nazwę wsi od 

dzwonu, stąd dzwon w herbie. 

Wieś była lokowana na prawie niemieckim przed rokiem 1358. Kolejni sołtysi 

wsi  –  w  tym  Mikołaj,  Stanisław,  Błażej,  Filip  pełnili  funkcje  ławników   sądu 
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najwyższego prawa niemieckiego w Krakowie co najmniej do roku 1471. Syn sołtysa 

Wawrzyńca Florian wymieniany jest w spisie studentów Akademii Krakowskiej  z roku 

1458. Pierwsza wzmianka o parafii w Głogoczowie pochodzi z lat 1325 – 1327. Z lat 

1470 –1480 pochodzą wzmianki o drewnianym kościele parafialnym pod wezwaniem 

św. Mikołaja. 

Podobna informacja jest z roku 1598. Jako kolejni plebani wymienieni są  Grzegorz, 

Wawrzyniec, Mikołaj z Wieliczki. 

W  roku  1560  opat  cysterski  ze  Szczyrzyca  Jan  Janowski  zamienił  z  wojewodą 

sandomierskim  Wawrzyńcem Spytkiem Jordanem  między innymi Glogoczów  na 

położone bliżej swej siedziby wsie i odtąd dobra mogilańskie wraz z Głogoczowem 

pozostawały w rękach Jordanów  aż do roku 1761, kiedy zakupił  je książę Józef 

Massalski. Z tych czasów pochodził dwór obronny otoczony fosą. Do dziś zachował 

się  lamus  dworski   (  spichlerz)  –  budynek  w  kształcie  prostokąta,  na  wysokich 

piwnicach  z polskim dachem gontowym o krótkiej kalenicy i gankiem  wspartym na 

słupach od frontu.  W 1792 r wnuczka księcia Massalskiego  wniosła te dobra  w 

wianie   w  dom  Potockich.  W  roku  1802  Józef  Konopka  herbu  Nowina  zakupił 

Głogoczów wraz  z  Mogilanami.  Z  XIX   wieku pochodzi  obecny dwór  –  budynek 

murowany. Po II wojnie światowej nie doszło do parcelacji majątku dworskiego. 

Rok  1812  dla  Głogoczowa  był  ważnym  rokiem  bynajmniej  nie  z  racji  wyprawy 

Napoleona pod Moskwę, ale z powodu rozpoczęcia budowy nowego kościoła. Jest to 

kościół  w  stylu  józefińskim.  Cesarz  Austrii  Józef  II  opracował  projekt   wiejskich 

kościołów, co znalazło wyraz także w budownictwie sakralnym na terenie wsi zaboru 

austriackiego  –  w  Galicji.  Kościół  jest   murowany,  jednonawowy  z  wieżą, 

orientowany. Budowę zakończono w 1823 r i uroczyste poświęcenie nastąpiło w dniu 

3 maja  1823. Fakt ten upamiętnia kamienna tablica znajdująca się za ołtarzem Matki 

Boskiej  Różańcowej.  Patronką  kościoła  jest  św.  Maria  Magdalena,  a  święto 

patronalne  (odpust)  przypada w dniu 22 lipca. Ze starego kościoła przeniesiono 

między innymi  kamienną chrzcielnicę, XVIII wieczne figury śś Piotra i Pawła. Około 

roku  1900  podwyższono  wieżę  i  dobudowano  szkarpy.  Kościół  posiada  cztery 

dzwony – dwa z 1583 r, jeden z 1865 i powojenną  już sygnaturkę. W 1998 r zostały 

sprowadzone relikwie św. siostry  Faustyny Kowalskiej.

Bezpośrednio  przy  kościele  położony  jest  cmentarz.  Grunt  pod  ten  cmentarz 

zakupiony  został  przez  mieszkańców   w  styczniu  1864  r  za  kwotę  60  florenów. 
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Piękne  piaskowcowe  nagrobki  z  końca  XIX  i  początku  XX  wieku  nakazują 

wspomnieć dawnych mieszkańców 

Głogoczowa,  którzy  odeszli  do  wieczności.  O  aktywności  dawnych  mieszkańców 

Głogoczowa  świadczy fakt, że w roku 1858 uchwalili   złożenie datków na założenie 

szkoły i  utrzymanie nauczyciela.  Pierwsza drewniana szkoła została wybudowana 

jeszcze w XIX wieku.  Budynek ten rozebrano w latach 60 – siątych  XX wieku i 

wybudowano  1000 – latkę – realizacja hasła „ 1000 szkół na tysiąclecie”. Patronem 

szkoły jest Tadeusz Kościuszko.  

Liczne restauracje w Głogoczowie  to właściwie tradycja. W XIX wieku we wsi były 

trzy karczmy: pod ogrodami kościelnymi, „ na Osterii” i na Stawach. 

Szczególny  zbieg  okoliczności  sprawił,  że  wszystkie  te  trzy  karczmy  spłonęły  

w  jednym  roku  1870.  Pożary  wybuchały  po  północy.  Liber  Memorabilium  in 

Głogoczów  notuje: Ogień  wszędzie zdaje się był podłożony.

Wieś ma silnie rozproszoną zabudowę. Przyczyn takiego stanu rzeczy można 

się  doszukiwać  w  dwukrotnej  lokacji  –  najpierw  na  prawie  polskim  a  potem 

niemieckim.  Niezweryfikowane  i  mało  prawdopodobne  legendy  i  przypuszczenia 

mówią też o osadnictwie ludności z terenów byłej Jugosławi (XVII wiek) oraz ludności 

niemieckiej (XIX w – dzielnica Szwaby). Na kształt wsi miały też z pewnością wpływ 

zniszczenie  jej  w  czasie  potopu  szwedzkiego  oraz  rozdrobnienie  gospodarstw 

charakterystyczne dla Galicji XIX wieku 

Zabudowa wsi jest współczesna. Charakterystyczne domostwa z XIX wieku 

(dom z sienią przelotową, obora złączona z domem oraz oddzielna stodoła), liczne 

jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku,  obecnie w skutek działania sił natury 

i braku środków na ich ochronę  z  krajobrazu wsi. 

4. Inwentaryzacja istniejących zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

4.1. Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
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Na terenie wsi brak jest cennych zasobów przyrodniczych, jednak wieś sąsiaduje 

z  Lasem  Bronaczowa  na  którego  terenie  znajduje  się  rezerwat  „Kozie  Kąty”. 

Planowane  jest  wpisanie  lasu  do  sieci  obszarów  ekologicznych  Natura  2000. 

Północne  krańce  wsi  przecina  szlak  turystyczny  z  Sieprawia  do  granic  Lasu 

Bronaczowa.

Na  terenie  wsi  znajdują  się  trzy  obiekty  wpisane  do  rejestru  Wojewódzkiego 

Konserwatora  Zabytków.  Są  to:  kościół  parafialny  pod  wezwaniem  św.  Marii 

Magdaleny z XIX w., dwór z parkiem z XIX w. oraz lamus dworski z XVIII w. 

Na  południowo  wschodnich  rubieżach  wsi  znajduje  się  młyn  wodny  –  obecnie 

niszczejący.  Obiekt  ten  jest  wciągnięty  na  listę  zainicjowanego  przez  Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w Krakowie Szlaku Przemysłu Wiejskiego.

Na terenie wsi znajdują się 3 kapliczki  z XIX wieku. Znajduje się też co najmniej 

jedna dobrze zachowana wiejska chałupa z XIX wieku.

Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego przejawia się też w działaniach WDK, 

Koła Gospodyń Wiejskich (zapusty, wieńce dożynkowe) oraz OSP (warta przy Grobie 

Pańskim).

4.2. Przedsiębiorczość 

Na terenie wsi  Głogoczów zarejestrowanych jest 58 podmiotów  gospodarczych 

(wpisy do ewidencji działalności gospodarczej stan na dzień 12.03.2009 r.) z czego 

w zakresie:

handlu – 10

produkcji – 12

gastronomii – 11

transportu – 2

innych usług – 23      

4.3. Infrastruktura społeczna

Zespół Placówek Oświatowych
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W  Głogoczowie  jest  Zespół  Placówek  Oświatowych  w  skład  którego  wchodzi: 

Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Historia Szkoły Podstawowej w Głogoczowie -  z kart kroniki szkoły

„Założenie szkoły  etatowej  jednoklasowej  w Głogoczowie odnosi  się  do 1857 r”.  

Taki zapisek odnajdujemy w najstarszej kronice szkoły. Na mocy aktu erekcyjnego 

z  dnia  23  lipca  1857  r.  gmina  Głogoczów  miała  obowiązek  wypłacać  pensję 

nauczycielowi,  dostarczać  drewna  na  opał  i  utrzymywać  stróża.  Z  służbą 

nauczycielską  powiązana  miała  być  służba  organisty.  Z  zapisków  kronikarskich 

wynika, iż sala szkolna mieścić się miała na organistówce. 

Jednakże  w  późniejszym  czasie  zaszły  różne  nieporozumienia  o  istnienie  klasy 

szkolnej  w organistówce „zaś  naukę szkolną  nie  rozpoczęto  od  założenia  szkoły 

głogoczowskiej od 1857 r. ale dopiero do 29 listopada 1876 r. , gdzie ta szkoła na 

nowy etat już przemieniona została”. Pierwszym nauczycielem głogoczowskiej szkoły 

był Jan Waligórski.

15  stycznia  1883  r.  Rada  Gminna  Głogoczowa  uchwaliła  zakupić  od  Wojciecha 

Piątka pół morga gruntu pod budowę szkoły. 20 lipca 1884 r. Rada Gminna zgadza 

się  na  wystawienie  szkoły.  Budynek  składał  się  z  jednej  klasy  i  mieszkania 

nauczyciela, był długi na 28 i pół łokcia, a szeroki na 14 łokci. Budowa trwała przez 

kilka lat.

1 września 1895 r. otworzono drugą klasę tzw. nadetatową i na ten cel wynajęto izbę 

u Stanisława Łężniaka.

Od roku 1875 kronika szkoły nie była prowadzona. Dopiero w roku 1923 kierownik 

szkoły  Stanisław Gorączko odnalazł  ją  wśród starych dokumentów. Mimo braków 

dokładnych zapisów kronikarskich wiadomo, że z początkiem roku 1914 ukończono 

budowę nowego, piętrowego budynku szkoły. Nowy budynek był murowany, składał 

się z 4 sal lekcyjnych i mieszkania nauczyciela. Podczas I wojny światowej w szkole 

przez kilka tygodni stacjonowało wojsko.

 Od 1 października 1919 r. stałym kierownikiem szkoły został Stanisław Gorączko. 

Podczas  roku  szkolnego  1925/26   szkoła  została  przekształcona   z  dwu  na 

pięcioklasową.  Rok szkolny 1939/40 rozpoczął  się wybuchem II  wojny światowej. 

Nakazem  władz  okupacyjnych  odebrano  młodzieży  podręczniki,  mapy,  flagi  oraz 
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godło  państwowe.  Nauka  podczas  wojny  trwała  normalnie  poza  3  –  miesięczną 

przerwą w roku 1944, kiedy to szkoła była zajęta przez wojska niemieckie. Po wojnie, 

w skutek braku podręczników szkolnych, nauka natrafiła na wiele trudności. Uczono 

się  z  „Płomyczków  i  Iskierek”  oraz  z  książek,  które  kierownik  szkoły  Stanisław 

Gorączko, ukrył po domach.

Dnia  27  stycznia  1952  r.  po  38  latach  pracy  w  głogoczowskiej  szkole,  zmarł 

Stanisław  Gorączko.  Wydział  Oświaty  powierzył  tymczasowo  funkcję  kierownika 

szkoły Marii Siwieckiej.

Od 1 września 1952 r. obowiązki dyrektora szkoły objął Michał Balara. Przybył on  

do Głogoczowa wraz z żoną i trójką dzieci.

Ludność  Głogoczowa  na  zebraniu  wiejskim  dnia  29  września  1957  r.  uchwaliła 

przystąpienie  do  rozbudowy  szkoły  systemem  gospodarczym.  9  maja  1961  r. 

rozpoczęto budowę, a już 2 marca 1963 r. oddano do użytku jedno skrzydło budynku. 

Następnie przystąpiono do rozbiórki starej części, a na jej miejscu powstała II część, 

którą oddano do użytku 30 sierpnia 1964 r. 

Wkrótce przed budynkiem szkoły złożono ogród kwiatowy, a inicjatorką tego projektu 

była nauczycielka Irena Kador. 

9  grudnia  1969  r.  nadano  Szkole  Podstawowej  w  Głogoczowie  imię  Tadeusza 

Kościuszki.  

W  związku  z  tym  7  czerwca  1970  r.  odbyła  się  uroczystość  odsłonięcia  tablicy 

pamiątkowej, którą ufundował Komitet Rodzicielski 

W czerwcu 1972 r. na emeryturę odszedł Michał Balara, a nowym dyrektorem został 

mianowany mgr Bolesław Malinowski. W latach 1982 – 1989 dyrektorem była mgr 

Anna  Bałazińska  –  Krzyworzecka.  13  czerwca  1989  r.  przedstawiciele  Rady 

Pedagogicznejw tajnym głosowaniu wybrali nową dyrektorkę, a została nią mgr Maria 

Tabor Pręcikowska, która pełniła tę funkcję od 1 września 1989 do sierpnia 1997 r. 

W  latach  1997  –  2003  dyrektorem  szkoły  była  mgr  Elżbieta  Karkosz.  Podczas 

trwania  jej  kadencji  rozpoczęto  budowę  sali  gimnastycznej,  którą  otwarto  i 

poświęcono 20 września 2003 r. Od 1 września 2003 r. nowym dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Głogoczowie został mgr inż Krzysztof Kania.    W ciągu ostatnich lat 

w szkole przeprowadzono liczne remonty:  wymalowano sale  lekcyjne,  odnowiono 

łazienki, założono ogródek przedszkolny. W 2004 roku w budynku szkolnym została 

wymieniona stolarka okienna, dokonano ocieplenia szkoły oraz zainstalowano nową 
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kotłownię gazową. 

W ZPO uczy się 303  uczniów. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są 22 pracownie 

informatyczne z  stanowiskami komputerowymi,  oraz biblioteka szkolna. W szkole 

funkcjonuje świetlica szkolna, jednak brak jest przystosowanego pomieszczenia do 

prowadzenia  zajęć,  oraz  ilość  godzin  zorganizowanej  opieki  na  dziećmi  jest  zbyt 

niska w stosunku do potrzeb społeczności lokalnej. ZPO posiada salę gimnastyczną 

w  której  mogą  odbywać  się  zajęcia  z  wychowania  fizycznego  jednak  brak  jest 

zaplecza do realizacji programu wychowania fizycznego na świeżym powietrzu (brak 

przyszkolnego boiska). Remontu wymaga również większość pomieszczeń budynku 

szkoły.

Wiejski Dom Kultury

W Głogoczowie działa Filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i  Sportu -Wiejski  Dom 

Kultury. W ramach działalności prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, oraz 

od 2007 roku działa Teatr w Stodole. Cyklicznie organizowane są również konkursy 

i  przeglądy  o  zasięgu  lokalnym  ale  także  gminnym  i  powiatowym.  W  celu 

podniesienia  oferty  i  jakości  oferty  kulturalno  -oświatowej  prowadzonej  przez 

konieczne jest doposażenie placówki oraz kompleksowy remont.

Biblioteka publiczna

Mieszkańcy  mogą  korzystać  z  zasobów  fili  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  

w Myślenicach.  W ramach biblioteki można skorzystać z internetu, jednak konieczne 

jest  wyposażenie  placówki  w  nowszy  sprzęt  komputerowy  oraz  szybsze  łącze 

internetowe.  Zgłaszane  jest  również  przez  mieszkańców  zapotrzebowanie  

na czytelnię w ramach biblioteki.   

Ochrona zdrowia    

Mieszkańcy korzystają z usług medycznych świadczonych w miejscowym ośrodku 

zdrowia w Głogoczowie, gdzie pacjentów przyjmuje lekarz rodzinny, pediatra, oraz 

stomatolog.

Poradnie  specjalistyczne  oraz  najbliższy  szpital  znajdują  się  w  Myślenicach.  

W  każdej  chwili  mieszkańcy  mogą  liczyć  na  pomoc  pogotowia  ratunkowego  

z  Myślenic.  Ośrodek  zdrowia  usytuowany  jest  w  budynku  do  którego  prowadzą 
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schody,  dlatego  też  przystosować  budynek  do  osób  niepełnosprawnych  oraz 

starszych. W przeciwnym razie mieszkańcy mogą zostać pozbawieni opieki lekarzy 

z ośrodka zdrowia.

Poczta

W Głogoczowie zlokalizowana jest filia urzędu pocztowego. Placówka jest czynna  

4 dni w tygodniu do południa oraz jeden dzień w godzinach popołudniowych.

Sport i rekreacja

W Głogoczowie brak jest centrum sportowo -rekreacyjnego. Sala gimnastyczna nie 

zapewnia w pełni potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku. W roku 

2006 rozpoczęto budowę centrum rekreacyjno -sportowego. Prace są prowadzone 

ze środków gminy. Inwestycja wymaga dalszej kontynuacji oraz znacznych nakładów 

finansowych.

4.4. Infrastruktura techniczna i służąca ochronie środowiska

Głogoczów  posiada  sieć  wodociągową,  energetyczną,  gazową  i  telefoniczną, 

niestety nie posiada sieci kanalizacyjnej. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 

665  budynków nie są to podłączone wszystkie budynki znajdujące się we wsi. W 

roku  2010  planuję  się  rozpocząć  dalsze  prace  kanalizacyjne.  Wszystkie 

gospodarstwa domowe są podłączone do sieci energetycznej. 

Na terenie Głogoczowa dostępna jest usługa telefonii stacjonarnej. Również zasięg 

operatorów telefonii komórkowej jest zadawalający choć występują miejsca o braku 

zasięgu wewnątrz budynków. 

Na  terenie  wsi  istnieje  możliwość  korzystania  z  szerokopasmowego  dostępu  do 

internetu  po  łączach  telefonicznych  w  technologii  ADSL.  Działają  również  dwaj 

operatorzy sieci radiowych. Osoby nie posiadające własnego dostępu do internetu 
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mogą korzystać z dwóch stanowisk w bibliotece jednak  tamtejsze łącze i komputery 

nie  umożliwiają  wygodnej  pracy.   Problemem  jest  niska  wiedza  i  umiejętności 

posługiwania się internetem zwłaszcza wśród starszych mieszkańców.

Od 2007 roku działają strony www.glogoczow.pl poświęcone wsi a prowadzone przez 

SWIG.  Głogoczów  jest  wsią  rozległą.  Główną  arterią  jest  droga  krajowa 

,,Zakopianka” oraz drogi powiatowe. 

Ważniejsze  drogi  na  terenie  sołectwa  Głogoczów,  będące  w administracji  Gminy 

Myślenice:

1. Droga przez wieś Głogoczów Zamłynie - Działy

Długość – 2815,00 mb

Szerokość – 3,0 – 3,5 mb

asfaltobeton – 1071,00 mb 

żwirowo – tłuczniowa 1744 mb

Początek od drogi krajowej nr 96

2. Głogoczów – Jaworzna

 Długość 3739,00 mb

Szerokość -  3,00  - 3,5 mb

Nawierzchnia z asfaltobetonu – 3739,00 mb

Początek od drogi krajowej nr 7

3. Głogoczów – Czarny Las

Długość 2137,00 mb

Szerokość 4,0 – 8,0 mb 

Nawierzchnia z asfaltobetonu  691,00 mb

Nawierzchnia z płyt betonowych 1446,00 mb. Początek od drogi krajowej nr7
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4. Głogoczów Spędowisko 

Długość - 1198 mb

Szerokość 3,00 – 3,5  mb

Nawierzchnia z asfaltobetonu – 1198,00 mb. Początek od drogi krajowej nr 7 .

5. Głogoczów- Spędowisko (K540263) – 1,2 km.

6. Głogoczów – Piesaki (K 540262) – 3,2 km.

Brak wojewódzkich występuje tylko  droga krajowa E7 - 6,5 km. Natomiast występuje 

droga powiatowa –  nr 18241 – 2,8 km

Większość  dróg  w  Głogoczowie  ma  nieuregulowany  stan  prawny,  drogi  są  nie 

wytyczone, brak jest rowów odwadniających oraz chodników. Znacznym problemem 

jest  również  brak  oznaczenia  ulic,  co  przy  obecnej  silnej  tendencji  rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego i napływowi ludności z Krakowa utrudnia lokalizację 

budynków.

Na terenie miejscowości gmina Myślenice  prowadzi zbiórkę odpadów mieszanych 

i segregowanych. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest z wykorzystaniem 

worków do selektywnej  zbiórki  odpadów. Systemem tym segreguje się:  tworzywa 

sztuczne i  puszki – worek żółty, szkło bezbarwne – worek biały, szkło kolorowe - 

worek  zielony,  makulaturę  –  worek  niebieski.  Worki  udostępniono  bezpłatnie 

mieszkańcom gminy, którzy posiadają indywidualny pojemnik na odpady komunalne 

zmieszane i podpisaną umowę z odbiorcą. 

Wywóz  odpadów  zmieszanych  odbywa  się  zgodnie  z  harmonogramem,  

z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Segregowane 1 raz na 2 miesiące.

4.5. Gospodarka i rolnictwo

Cała wieś zajmuje 1612 ha. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ogółem 971 ha. Z 

tego 660  ha to grunty orne. Na terenie wsi przeważają grunty klasy III i IV. Pozostałą 
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część powierzchni zajmują sady – 10 ha, łąki – 210 ha, pastwiska – 100 ha, lasy – 

459 ha, grunty pod wodami – 8 ha, tereny komunikacyjne – 88 ha oraz zabudowane 

– 84 ha.

Liczba gospodarstw według stanu na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 341.

Profil produkcji: wielokierunkowy.

Przeważają  gospodarstwa  rolne  od  0,1  do  1  ha  ha,  które  produkują  głównie  na 

potrzeby własne. Drobne nadwyżki / głównie mleko i jego przetwory/ sprzedawane są 

w  sąsiedztwie  bądź  na  targu  w  Myślenicach.  Na  targu  sprzedaje  się  także 

produkowane przez ogrodników warzywa i owoce.

4.6. Kapitał społeczny i ludzki

W  Głogoczowie  działają  liczne  organizacje  społeczne  aktywizujące  i  zrzeszające 

mieszkańców m.in.

OSP wraz z Orkiestrą Strażacką

OSP w Głogoczowie powstała w roku 1890 stawiając sobie za cel ratowanie ludzi i 

mienia w razie pożaru. Problemem było jednak odpowiednie wyposażenie. W 1908 r 

głogoczowskie Towarzystwo Straży Ogniowej  zostało wyposażone w ręczną sikawkę 

podarowaną  przez  ówczesnego  prezesa,  następnie  dokonano  zakupu  wozu 

konnego.  Okres  I  wojny  światowej   spowodował  przerwę  w  działalności  straży. 

Wznowiono ją już w marcu 1919 r. W roku 1924 podjęto  uchwałę o budowie  remizy 

strażackiej. Prace rozpoczęły się w 1926 r, a zostały zakończone w 1934 r. W czasie 

II wojny światowej OSP pełniła swoje funkcje, na ile na to pozwalał stan osobowy i 

posiadany sprzęt. Po wojnie przystąpiono do reorganizacji jednostki i jej doposażenia 

w sprzęt i umundurowanie.  W latach 80 – tych zostały zorganizowane młodzieżowe 

drużyny  OSP.  W  1995  r  powstała  orkiestra  strażacka,  która   uświetnia   swoimi 

występami  wszystkie  ważniejsze  uroczystości  we  wsi.  Druhowie  OSP  aktywnie 

uczestniczą  nie  tylko   w  akcjach  ratowniczych  (  pożar,  powódź  czy  inne 

nieszczęścia),  ale  także  biorą  udział  w  zawodach  drużyn  strażackich  odnosząc 

sukcesy. 
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Jednostka  OSP Głogoczów została  włączona  w 1997 roku Decyzją  Komendanta 

Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo  – 

Gaśniczego. 

 

Koło Gospodyń Wiejskich

Prowadzące  działalność  służącą  zachowaniu  tradycji  kulturowej,  pielęgnowaniu 

zwyczajów i obyczajów wiejskich

LKS Iskra -Głogoczów

Ludowy Klub Sportowy „ Iskra”  powstał w roku 1956. Początkowo skupiał piłkarzy. 

W latach 90 – siątych  drużyna piłkarska awansowała do klasy B obecnie jest  w 

klasie A. W roku 1994 powstała sekcja kolarstwa  i właściwie od początku kolarze 

odnosili  znaczące  sukcesy.  Tu  uczyła  się  kolarstwa  i  odnosiła  pierwsze  sukcesy 

olimpijka z ATEN Anna Szafraniec. W latach 1996, 1997, 1998 i 1999 zdobywano 

mistrzostwo Polski. W roku 1997 było to już wicemistrzostwo świata. W roku 2003 – 

zawodniczki LKS  „Iskra” zdobyły na Mistrzostwach Polski  trzecie miejsce.  W pełni 

więc jest uprawnione hasło – „ Głogoczów rowerem sławny”.

Klub sportowy działający w dwóch sekcjach: sekcji kolarskiej i piłki nożnej. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

Organizacja  pozarządowa  powstała  w  2007  roku  w  wyniku  inicjatywy  oddolnej 

mająca na celu działania na rzecz rozwoju wsi, wspierająca działalności oświatową i 

kulturalną,  oraz  występująca  o  dostępne  środki  pomocowe.  Obecnie  zrzesza  33 

członków.

5. Analiza SWOT
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Diagnoza  pozycji  rozwojowej  dokonana  została  metodą  SWOT,  powszechnie 

stosowaną,  pozwalającą  na  uporządkowanie  wiedzy  o  charakterystyce  danego 

obszaru w układzie 4 kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń, przy 

czym poszczególne kategorie definiowane są następująco:

mocne  strony –  korzystne  okoliczności  wewnętrzne,  pozytywne  cechy 

rzeczywistości, sprzyjające rozwojowi danego obszaru;

słabe  strony –  niekorzystne  okoliczności  wewnętrzne,  negatywne  cechy 

rzeczywistości, stanowiące bariery lub ograniczenia rozwoju danego obszaru;

szanse – pozytywne tendencje, jakie niesie przyszłość oraz pozytywne okoliczności 

tkwiące w otoczeniu;

zagrożenia –  negatywne  tendencje,  jakie  niesie  przyszłość  oraz  negatywne 

okoliczności tkwiące w otoczeniu.

W  trakcie  prac  mieszkańcy  Głogoczowa  zdiagnozowali  następujące  cechy 

charakterystyczne  wsi  i  potencjalne  wpływy  otoczenia  mające  podstawowe 

znaczenie dla jej rozwoju:

SILNE STRONY SŁABE STRONY

 dobra lokalizacja – 20 km od Krakowa, 

dogodne połączenie drogą dwujezdniową

 Walory środowiskowe - bliskość dużego 

kompleksu leśnego – Lasu Bronaczowa 

oraz trzech mniejszych lasów – Czarnego, 

lasu między Głogoczowem a 

Krzyszkowicami oraz lasu między 

Głogoczowem a Bęczarką i Krzywaczką. 

Przez wieś przepływa rzeka Głogoczówka

 rozproszona zabudowa, niska estetyka 

zabudowań

 wieś podzielona na dwie części drogą 

krajową nr 7

 zła sieć dróg lokalnych

 brak parkingów przy punktach 

przesiadkowych oraz miejscach 

użyteczności publicznej

 strefa przemysłowa pozbawiona 

połączenia z jezdnią Kraków – Myślenice 
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 zalążek strefy przemysłowej

 duża liczna sklepów, restauracji i hoteli

 Dobre pokrycie infrastrukturą techniczną 

– telefon i internet, sieć wodociągowa, 

gazownicza i elektryczna. W 

zaawansowanych planach sieć 

kanalizacji.

 Duże zaangażowanie społeczne 

mieszkańców, prężnie działające 

organizacje.

 Stały wzrost zainteresowania 

mieszkańców problematyką ekologii i 

estetyką otoczenia

 zwiększające się zainteresowanie 

mieszkańców losami i rozwojem wsi

drogi krajowej nr 7

 brak obiektów hotelowych i restauracyjnych 

w centrum wsi

 brak wartościowych zabytków

 brak obiektów rekreacyjno - sportowych o 

swobodnym dostępie,

 brak tras spacerowych, ścieżek 

rowerowych czy szlaków konnych

 konieczność pozostawienia w centrum wsi 

polderów zalewowych dla rzeki

 Niska klasa czystości wody w rzece 

Głogoczówka

OKAZJE, SZANSE TRUDNOŚCI, ZAGROŻENIA
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 Możliwość uzyskania dofinansowania z 

funduszy unijnych

 Dobra współpraca z LGD, 

przedstawicielstwo wsi w LGD

 moda na kształcenie dzieci

 kilka miejsc (skałki starego kamieniołomu, 

okolice młyna, zakola rzeki) nadające się 

do zaaranżowania w urokliwe miejsca 

spacerowo – biwakowe 

 elitarny charakter restauracji „Nowina”

 dynamiczny rozwój miejscowości – 

osadnictwo ludności napływowej 

 wzrost zainteresowania aktywnym 

wypoczynkiem 

 przebudowa Zakopianki do drogi 

ekspresowej spowoduje ostateczne 

przecięcie wsi na dwie części,

 brak w planach ww przebudowy zjazdu w 

Głogoczowie co w efekcie odetnie wieś od 

połączenia z Myślenicami i Krakowem

 budowa drogi ekspresowej 52 wprowadzi 

kolejną linię podziału wsi, pozbawi 

mieszkańców wsi połączenia z kierunkiem 

na Bielsko

 Przebudowa dróg nr 7 i 52 do standardów 

dróg ekpresowych i likwidacja zjazdów 

doprowadzi do upadku bądź kłopotów 

działające restauracje i hotele

 Rozwiązania architektoniczne budynków 

szkoły oraz Domu Ludowego nie 

odpowiadają współczesnym wymaganiom,

 Plan zagospodarowania przestrzennego 

dopuszczający rozproszoną zabudowę

 wysokie ceny gruntów

 Skutki światowego kryzysu gospodarczego 

dla budżetu gminy oraz gospodarstw 

domowych.

Zidentyfikowane przez mieszkańców niedogodności w odniesieniu do jakości życia 

czy  deficyty  rozwojowe wsi  niestety  nie  pozostają  w  mniejszości  w  stosunku  do 

pozytywnie ocenianych cech życia Głogoczowa.

Z jednej strony  pojawiają się problemy wspólne dla terenów całej gminy, ale też  

i  całej  Małopolski  i  kraju.  Pokazuje  to  jasno,  że  są  to  problemy,  na  których 

rozwiązanie społeczność lokalna ma niewielki wpływ.

Z  drugiej  strony  mieszkańcy  odczuwają  braki  w  wyposażeniu  wsi  głównie  

w infrastrukturę społeczną zwłaszcza związaną z miejscami wspólnego przebywania, 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.
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6.  Wizja odnowy i rozwoju miejscowości Głogoczów 

Bazując na dokonanej diagnozie istniejącego stanu i  fazy rozwoju Głogoczowa, a 

także biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy SWOT rozpatrywano wizję 

Głogoczowa w kontekście rozwoju całej Gminy Myślenice, jej misji i sformułowanych 

w Planie Rozwoju Lokalnego celów strategicznych.

Wizja  Gminy  Myślenice:  „Tu  dobrze  się  żyje,  korzystnie  inwestuje,  atrakcyjnie 

wypoczywa”.

Cele  strategiczne:  gospodarka  lokalna,   turystyka  i  rekreacja,  jakość  życia 

mieszkańców.

Uznano,  że  dążenie  do  realizacji  wizji  Głogoczowa  reprezentowanego  przez 

mieszkańców jest zgodne z realizacją misji Gminy przedstawioną w Planie Rozwoju 

Lokalnego. Także cele zawarte w Planie Odnowy Miejscowości zostały uznane za 

adekwatne i służące rozwojowi Głogoczowa.

Wieś Głogoczów - to wieś kultywująca tradycję i dbająca o dziedzictwo kulturowe,  

z  zadbanymi  budynkami  o  szczególnym  znaczeniu  kulturowym,  atrakcyjna  dla 

mieszkańców i turystów, otwarta na nowatorskie rozwiązania. 

Misja Rozwoju Miejscowości Głogoczów

Stworzenie warunków do rozwoju społeczno -gospodarczego i aktywizacji  lokalnej 

społeczności  przez  działania  wpływające  na  poprawę jakości  życia  mieszkańców 

poprzez:

 rozwój tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi

 poprawę estetyki, wykreowanie centrum wsi oraz rozwój infrastruktury

 zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców wsi.

6.1. Uwarunkowania wynikające z planowania i zagospodarowania 

przestrzennego

Wieś  Głogoczów  posiada  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  – 
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uchwała  Rady  Miejskiej  w  Myślenicach  nr  93/XIV/2003r  z  dnia  29.09.2003r, 

opublikowany w Dzienniku  Urzędowym woj. małopolskiego nr 388 z 2003 r.

Celem planu jest:

1.  Poprawa  jakości  życia  mieszkańców  poprzez  uporządkowanie  obsługi 

komunikacyjnej terenów zabudowanych i przewidzianych do zabudowy.

2. Zachowanie wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

głównie  jednorodzinnego  i  zagrodowego,  poprzez  określenie  jednolitych  zasad 

rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz realizacji nowych obiektów.

4.  Wyznaczenie  terenów,  na  których  mogą  być  lokalizowane  usługi  komercyjne 

(tereny zlokalizowane wzdłuż dróg krajowych Bielsko-Biała -Głogoczów i Kraków – 

Chyżne)  wraz  z  określeniem  możliwości  obsługi  komunikacyjnej  tych  terenów  i 

publiczne – budynki usług nauki, oświaty, służby zdrowia i inne.  

5. Ochrona obszarów objętych współcześnie aktywnymi  i nieaktywnymi osuwiskami 

wraz z określeniem warunków zabudowy na obszarach współcześnie nieaktywnych. 

6.2. Kierunki  odnowy i rozwoju

 

Głogoczów jest największa wsią w gminie Myślenice charakteryzuje się ciekawym 

ukształtowaniem terenu. We wsi znajdują się : zabytkowy kościół, Lamus dworski, 

Zespół dworski „Nowina”.

Społeczeństwo  zamieszkujące  tę  wieś  charakteryzuje  się  dużą  aktywnością 

społeczną przy wszystkich inwestycjach wiejskich: elektryfikacja 1967-68, gazyfikacja 

1992, telefonizacja 1999, budowa i rozbudowa Domu Ludowego, Pawilon handlowy, 

Ośrodek zdrowia, sala gimnastyczna.

7. Opis planowanych zadań  i harmonogram ich realizacji w latach 2009 - 2016

Lp Nazwa zadania Cel i przeznaczenie Harmonogram 
realizacji

Wartość 
zadania

Planowane 
źródła 
finansowania
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1.

Budowa 
elementów  małej 
architektury – 
plac zabaw dla 
dzieci  w lokalnej 
strefie czasu 
wolnego

Celem realizacji tego 
zadania jest danie 
możliwości spędzenia 
wolnego czasu dzieciom, 
przyczynienie się do rozwoju 
sportowego dzieci a także 
do poprawy estetyki 
miejscowości.

Planuje się zamontować 
urządzenia dla dzieci np. 
słonia i skutera na 
sprężynie, ławkę z 
oparciem, karuzelę 
krzyżową, huśtawkę itp.

2009 53 046 Środki budżetu 
gminy oraz 

dofinansowanie 
z PROW w 

ramach działania 
„Odnowa i 

rozwój wsi”- max 
do 50%

2 Budowa 
kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych 
o sztucznej 
nawierzchni. 
Boisko 
przystosowane 
do gry w piłkę 
ręczną z 
umieszczonym 
wewnątrz polem 
kortu tenisowego,

boisko do 
koszykówki z 
wewnętrznym 
boiskiem do 
siatkówki

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców (w 

szczególności uczniów 
Zespołu Placówek 

Oświatowych) w zakresie 
aktywnego spędzania czasu 

wolnego, propagowanie 
sportu i  alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego.

Profilaktyka zdrowotna 
dzieci i młodzieży.

Integracja społeczna 
poprzez stworzenie 

warunków do organizacji 
lokalnych imprez 

sportowych, rodzinnych 
rozgrywek.

2009-2010 150 000 Dostępne środki 
w ramach 
funduszy 
unijnych

3.
Renowacja 

zegara na wieży 
kościelnej

Celem jest zachowanie 
dziedzictwa  kulturowego 
stanowiącego dorobek 
materialny i duchowy 
poprzednich pokoleń.

Projekt będzie polegał na 
wymianie zużytego 

mechanizmu wagowego na 
mechanizm elektroniczny 

synchronizowany sygnałem 
radiowym, renowacja i 

zabezpieczenie starego 
mechanizmu jako eksponatu 
myśli technicznej wiejskiego 

kowala sprzed wieku.

2011 – 2011 50 000

Programy 
Ministerstwa 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego
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4.

Remont 
ogrodzenia 

cmentarza oraz 
renowacja 

zabytkowych 
pomników na 
cmentarzu. 
Pozyskanie 

terenu pod nowy 
cmentarz i 
realizacja 
inwestycji.

Remont placu 
przykościelnego, 

budowa 
parkingu, 

podjazdów dla 
niepełnosprawny

ch

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie 

poprawy estetyki 
miejscowości. Projekt 
zakłada wykonanie 

ogrodzeń wokół terenów 
obecnego i przyszłego 

cmentarza.

W ramach cmentarza 
zinwentaryzować stare 

krzyże, zrobić ekspozycje.

Likwidacja barier dla osób 
niepełnosprawnych.

Realizacja zadań gminy w 
zakresie miejsca pochówku.

2010-2012 1 000 000 Lokalna Grupa 
Działania

5.
Remont 
Wiejskiego Domu 
Kultury

Poprawa warunków 
prowadzenia działalności 
kulturalno -oświatowej, 

poprawa warunków 
sanitarnych, likwidacja barier 
architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych, 
Termomodernizacja 

budynku, naprawa dachu. 
Zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców w zakresie 
poprawy estetyki 

miejscowości.

2013 200 000 Środki budżetu 
gminy oraz 

środki UE”

6.

Budowa 
chodników,  oraz 

remonty dróg 
strategicznych 
Wyznaczenie 

miejsc 
parkingowych, 

właściwe 
oznakowanie 

oraz oświetlenie.

Celem jest uzupełnienie 
infrastruktury publicznej i 
technicznej wsi. Poprawa 

bezpieczeństwa 
komunikacyjnego. Poprawa 
jakości życia mieszkańców.

2010-2016 1 000 000 Budżet gminy

Budżet powiatu

Środki unijne

7.
Doposażenie 
Wiejskiego Domu 
Kultury

Rozwój oferty kulturalnej 
Domu Kultury, rozszerzenie 

działalności o zajęcia dla 
starszej młodzieży, 

uruchomienie kafejki 
internetowej. Zakup sprzętu 
nagłaśniającego,  remont 
sali widowiskowej. Celem 

będzie wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży wiejskiej. 

2011 100 000 Budżet MOKiS

EFS PO KL

Środki budżetu 
gminy oraz 

dofinansowanie 
z PROW w 

ramach działania 
„Odnowa i 
rozwój wsi”
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Stworzenie warunków do 
samorealizacji, aktywizacji 

mieszkańców. Pokój 
bilardowy.

8. Organizacja 
imprez 

kulturalnych 
zarówno o 

zasięgu lokalnym 
jak i gminnym 

oraz powiatowym

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie 
czynnego uczestnictwa w 

życiu kulturalnym lokalnym, 
gminnym i powiatowym. 

Pobudzenie mieszkańców 
do podejmowania oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych. 
Rozwijanie oferty spędzania 
czasu wolnego, integracja 

społeczna

2009-2016 50 000 EFS PO KL

Środki gminne

9. Spotkania 
informacyjno- 
szkoleniowe w 

zakresie 
wykorzystywania 
teleinformatyki

Pobudzenie lokalnej 
społeczności do 

podejmowania inicjatyw 
edukacyjnych, podniesienie 
świadomości edukacyjnej, 
podniesienie kompetencji 
mieszkańców w zakresie 

sposobów wykorzystywania 
nowoczesnych technologii.

2009-2016 50 000 EFS PO KL

Środki gminne

10 Uporządkowanie 
stanu prawnego 
dróg gminnych, 
nadanie nazw 

ulic

Podwyższenie standardu 
życia mieszkańców, 

podniesienia 
bezpieczeństwa 

mieszkańców, wykonanie 
oznaczeń, tablic ogłoszeń 

oraz informacyjnych

2013 300 000 Środki gminy 
oraz 

11 Oznaczenie 
ścieżki 

spacerowo 
-rowerowej od 
centrum wsi w 

stronę lasu 
krzyszkowickiego 
oraz od centrum 

wsi w stronę 
lamusa, dworu i 

lasu 
Bronaczowa, 
Wyznaczenie 

tarasów 
widokowych na 

dzielnicy 
Jaworzyna, 
Czarny Las

Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie 

rekreacji i aktywnego 
wypoczynku. Promocja 

ruchu na świeżym 
powietrzu.

Opracowanie i umieszczenie 
tablic informacyjnych, ławek, 

koszy na śmieci

Podniesienie jakości życia 
mieszkańców.

2010-2014 100 000 LGD

Środki gminne

Dotacje 
Ministerstwa 

Kultury i Sportu

fundusze unijne

12 Renowacja 
niszczejącego 

młynu jako 
zabytku techniki 

Zagospodarowan
ie terenu wokół 

jako miejsce 

Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, podniesienie 
atrakcyjności turystycznej 
wsi, Zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie 

rekreacji i aktywnego 
wypoczynku. Promocja 

2015 500 000 LGD

Środki gminne

Środki unijne
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spacerowe ruchu na świeżym 
powietrzu.

13 Opracowanie 
koncepcji i 
realizacji 
połączeń 
lokalnych 

wewnątrz wsi z 
uwzględnieniem 

ograniczeń 
wynikających z 
planów GDDKiA 

w zakresie 
przebudowy 

drogi krajowej nr 
7

Zapewnienie warunków do 
egzystencji mieszkańców 

wsi, oraz utrzymanie 
spójności wsi.

2012-2016 1 000 000 Środki gminne

powiatowe

krajowe

GDDKiA

Uwagi:

1.  Zakres podejmowanych zadań inwestycyjnych będzie uzależniony od możliwości 

budżetu gminy. 

2.  Wartości  i  proporcje  planowanych  wydatków  ze  środków  zabezpieczonych  

w  budżecie  gminy  do  dyspozycji  sołectwa  Głogoczów  potrzeb  i  możliwości  

w kolejnych latach. Każdorazowo projekt podziału środków będących do dyspozycji 

sołectwa  będzie  przedstawiał  Sołtys  wraz  z  radą  sołecką,  a  uchwałę  podejmuje 

zebranie wiejskie.

8. Monitorowanie planu odnowy, procedura jego aktualizacji i promocja

Przyjęty  plan  jest  dokumentem  dynamicznym.  Oznacza  to,  że  może  ulegać 

aktualizacji  i  dostosowaniom  w  zależności  od  zmieniających  się  aspiracji 

mieszkańców,  istotnych  uwarunkowań  rozwoju  oraz  oceny  skuteczności 

dokonywanej  w  trakcie  ewaluacji  –  w  okresach  co  najmniej  czteroletnich 

(przynajmniej raz w trakcie kadencji władz gminy).

Postępy  w  realizacji  przyjętego  Planu  –  zaakceptowanego  przez  mieszkańców  i 

popartego  przez  władze  Gminy  Myślenice  –  są  na  bieżąco  monitorowane, 

obserwowane  i  oceniane  przez  samych  zainteresowanych,  tj.  mieszkańców 
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Głogoczowa. Monitorowanie i ocena postępów w realizacji Planu Odnowy opiera się 

w głównej mierze na ustaleniach zawartych w samym dokumencie.

Przed zakończeniem każdej  kolejnej kadencji  samorządu lokalnego przygotowane 

zostaje  sprawozdanie  z  monitoringu  realizacji  Planu  Odnowy  Miejscowości,  przy 

współpracy  władz  gminy,  przedstawione  do  wiadomości  wszystkich  mieszkańców 

Głogoczowa,  oraz  Radnych  Gminy.  Jego  podstawowym  zadaniem  jest 

przedstawienie postępów w realizacji Planu Odnowy Miejscowości oraz roli, jaką w 

realizacji  Planu  pełnią  mieszkańcy  Głogoczowa.  W  sprawozdaniu  z  monitoringu 

zawarte  także  mogą  być  wnioski  co  do  zmian  w  kształcie  Planu  Odnowy 

Miejscowości. 
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