
 

 

GMINNY PROGRAM 

REWITALIZACJI GMINY 

GŁOGÓW 
 

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY PRZEDSTAWIAJĄCY 

PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO – 

PRZESTRZENNYCH OBSZARU REWITALIZACJI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       OPRACOWANIE: 

 

 

 



 

PODOBSZAR 1 – GRODZIEC MAŁY 

A1 

A3 

A2 

A3 

A3 

A3 



 

L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (np. adres) 

A1 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej 

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Grodźcu 

Małym, rozbudowa placu 
zabaw, modernizacja 
drogi prowadzącej do 

świetlicy wiejskiej 

Gmina Głogów, sołectwo 
Grodziec Mały, numer 

działki 285/1 

A2 
Adaptacja budynku 
starego młyna na 

mieszkania socjalne 

Gruntowny remont 
budynku starego młyna, 
adaptacja budynku do 

budowy nowych 
mieszkań socjalnych na 

terenie Gminy 

Gmina Głogów, sołectwo 
Grodziec Mały numer 

działki 375/5 

A3 

Zagospodarowanie 
budynku Dawnego 

Dworca Grodziec Mały 
oraz dawnej linii torowej 

Zagospodarowanie 
budynku Dawnego 

Dworca Grodziec Mały 
oraz dawnej linii torowej 

- budowa pieszych i 
rowerowych ścieżek 

dydaktycznych, obszar 
przeznaczony pod 

rekreację 

Gmina Głogów, sołectwo 
Grodziec Mały numer 

działki 61 

B1 

Baza Geocachingu - 
Poszukiwanie Skarbów 

przy pomocy odbiornika-
ka GPS lub telefonu 

komórkowego z 
odpowiednim 

oprogramowaniem i 
dostępem do Internetu 

Działanie ma na celu 
wykorzystanie 

zamiłowania młodzieży 
do wszelkiego rodzaju 

nowinek techniki 
komputerowej. 

cały teren Gminy Głogów 

B2 
Punkty opiekuna 

dziennego dla dzieci od 1 
do 3 roku życia 

Punkt opiekuna 
dziennego to miejsce, w 

którym jedna 
wykwalifikowana osoba 
ma pod opieką piątkę 

dzieci w wieku od roku 
do trzech lat 

cały teren Gminy Głogów 

 

 

*  - oznaczone symbolem są zadania realizowane na terenie całego sołectwa, bez podania konkretnych 

adresów/punktów ich wykonania  

 

 

 

  



PODOBSZAR 2 - KRZEKOTÓW 
 

 

  



L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (np. adres) 

A1 
Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Krzekotowie 

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Krzekotowie - 
wymiana elektryczności, 

montaż klimatyzacji 

Gmina Głogów, sołectwo 
Krzekotów działka numer 

67 

A2 

Adaptacja budynku po 
byłym sklepie na 
potrzeby lokalnej 

społeczności 

Adaptacja budynku 
sklepu znajdującego się 

przy boisku i 
zagospodarowanie go z 
myślą o mieszkańcach 
(np. szatnie, ubikacje) 

Gmina Głogów, sołectwo 
Krzekotów działka numer 

40/1 oraz działka 40/2 

B1 

Baza Geocachingu - 
Poszukiwanie Skarbów 

przy pomocy odbiornika-
ka GPS lub telefonu 

komórkowego z 
odpowiednim 

oprogramowaniem i 
dostępem do Internetu 

Działanie ma na celu 
wykorzystanie 

zamiłowania młodzieży 
do wszelkiego rodzaju 

nowinek techniki 
komputerowej. 

cały teren Gminy Głogów 

B2 
Punkty opiekuna 

dziennego dla dzieci od 1 
do 3 roku życia 

Punkt opiekuna 
dziennego to miejsce, w 

którym jedna 
wykwalifikowana osoba 
ma pod opieką piątkę 

dzieci w wieku od roku 
do trzech lat 

cały teren Gminy Głogów 

 

*  - oznaczone symbolem są zadania realizowane na terenie całego sołectwa, bez podania konkretnych 

adresów/punktów ich wykonania  

 

  



PODOBSZAR 3 -  PRZEDMOŚCIE 
 

B1 

A2 

A4 

A1 

A3 
B2 



 

L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji  

A1 

Przebudowa istniejącego 
budynku „Sołtysówki” na 

potrzeby przedszkola 
wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu wokół budynku 

Przebudowa budynku; 
zagospodarowanie 

terenu wokół budynku 

Przedmoście, działka nr 
250/4 

A2 

Zaadaptowanie wolnego 
placu „stary plac zabaw” 
na potrzeby utworzenia 

magazynu 
przeciwpowodziowego 

Tworzenie magazynu 
przeciwpowodziowego, 

który byłby 
strategicznym 

rozwiązaniem w 
momencie potrzeby 

szybkiego reagowania 

Wolny plac przy ul. 
Krzywej 

A3 

Przystosowanie do 
użyteczności publicznej 
zgodnie z wymogami i 
standardami unijnymi 

poprzez 
przeprowadzenie 

modernizacji i 
rewitalizacji istniejących 

pomieszczeń 
znajdujących się w 

budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury 

Przebudowa i 
modernizacja 

istniejących pomieszczeń 
sanitarnych oraz 

dostosowanie ich do 
potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 
dostosowanie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej; 
osuszenie istniejących 
piwnic i dostosowanie 

ich do potrzeb budynku; 
przystosowanie ciągów 

komunikacyjnych do 
potrzeb BHP oraz 

przebudowa wejść 
ewakuacyjnych; 

modernizacja sceny oraz 
pomieszczeń garderoby 

przylegającej do niej; 
dostosowanie sali 
multimedialnie, 

dźwiękowo-akustycznie 
oraz oświetleniowo; 

klimatyzacja sali 
tanecznej; 

przystosowanie 
pomieszczenia 

kuchennego dla potrzeb 
gastronomicznych (brak 
wentylacji i klimatyzacji); 

przystosowanie 
pomieszczenia 

przylegającego do holu 
na szatnię; modernizacja 
schodów prowadzących 
na piętro; modernizacja 

istniejącego 
pomieszczenia 

ul. Szkolna 17 



sanitarnego na piętrze; 
przystosowanie 

pomieszczeń na piętrze 
pod potrzeby świetlicy 

środowiskowej; naprawa 
dachu. 

A4 

Rewitalizacja obiektu 
stacjonowania, bazy 

sprzętowej oraz systemu 
funkcjonowania 

Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

Wybudowanie łazienek 
oraz infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej; 
modernizacja placu 

przed OSP; modernizacja 
budynku OSP 

ul. Długa 65a 

B1 

Modernizacja drogi 
szutrowej prowadzącej 
do Kaplicy Cmentarnej 

wraz z budową 
oświetlenia i miejsc 

parkingowych 

Modernizacja drogi 
szutrowej prowadzącej 
do Kaplicy Cmentarnej, 
budowa oświetlenia i 
miejsc parkingowych, 
modernizacja ciągu 
pieszo-rowerowego 

Droga szutrowa 
prowadząca do 

Kaplicy Cmentarnej 
w Przedmościu 

B2 

Budowa chodnika 
prowadzącego do 

Gminnego Ośrodka Kul-
tury 

Budowa chodnika ul. Szkolna 17 

B3 Aktywna społeczność 

Aktywizacja sportowo-
kulturalna mieszkańców 

poprzez ułatwienie 
dostępu do wydarzeń 

oraz obiektów 
sportowych i kultury; 
organizacja małych 

wydarzeń społecznych, 
kulturalnych i 

rekreacyjnych w 
bezpośrednim 

sąsiedztwie skupisk 
mieszkalnych 

sołectwo Przedmoście 

B4 Aktywizacja zawodowa 

Pobudzenie aktywności 
zawodowej 

mieszkańców, przede 
wszystkim poprzez 
wsparcie rozwoju 

podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym 
przedsiębiorstw 

społecznych i spółdzielni 
socjalnych 

sołectwo Przedmoście 

 

*  - oznaczone symbolem są zadania realizowane na terenie całego sołectwa, bez podania konkretnych 

adresów/punktów ich wykonania  



PODOBSZAR 4 – BOREK-ZABORNIA 

 

  

A1 

B1 



L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (np. adres) 

A1 
Modernizacja dworu 
zaadaptowanego na 

budynek wielorodzinny 

modernizacja części 
wspólnych budynku 

przy drodze Białołęka – 
Głogów, na działce nr 

369/14 

B1 
Rewitalizacja parku 

przypałacowego 

Rewitalizacja parku 
przypałacowego, budowa 

oświetlenia na terenie 
par-ku, budowa fontanny 

działka nr 369/17 

B2 

Baza Geocachingu - 
Poszukiwanie Skarbów 

przy pomocy odbiornika-
ka GPS lub telefonu 

komórkowego z 
odpowiednim 

oprogramowaniem i 
dostępem do Internetu 

Działanie ma na celu 
wykorzystanie 

zamiłowania młodzieży 
do wszelkiego rodzaju 

nowinek techniki 
komputerowej. 

Sołectwo Borek-Zabornia 

B3 
Punkty opiekuna 

dziennego dla dzieci od 1 
do 3 roku życia 

Punkt opiekuna 
dziennego to miejsce, w 

którym jedna 
wykwalifikowana osoba 
ma pod opieką piątkę 

dzieci w wieku od roku 
do trzech lat 

Sołectwo Borek-Zabornia 

 

*  - oznaczone symbolem są zadania realizowane na terenie całego sołectwa, bez podania konkretnych 

adresów/punktów ich wykonania  

  



PODOBSZAR 5 – TURÓW 

 

  



L.p. Nazwa projektu (zadania) 
Zakres realizowanych 

zadań 

Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 

rewitalizacji (np. adres) 

A1 

Modernizacja i 
przebudowa świetlicy 

wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu wokół świetlicy 

W ramach rewitalizacji 
planuje się ocieplenie i 
przebudowę budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem 

terenu wokół obiektu, 
budowę węzła 

sanitarnego oraz 
dostosowanie budynku 

dla osób 
niepełnosprawnych. 

działka nr 87 

B1 Bank czasu 

Mieszkańcy deklarują 
swoje umiejętności, 

które mogą świadczyć na 
rzecz innych osób, w 
zamian otrzymując 

godziny do 
wykorzystania na 

otrzymanie pomocy od 
innych mieszkańców 

Sołectwo Turów 

B2 
Punkty opiekuna 

dziennego dla dzieci od 1 
do 3 roku życia 

W czasie, gdy rodzice nie 
mogą sprawować opieki 
nad dzieckiem z powodu 

np. pracy zawodowej, 
mogą je powierzyć 
opiece dziennego 
opiekuna. Opieka 

sprawowana jest w 
warunkach domowych, a 
czas sprawowania opieki 

przez dziennego 
opiekuna efektywniej 
dopasowany do czasu 

pracy rodziców. 

Sołectwo Turów 

 

*  - oznaczone symbolem są zadania realizowane na terenie całego sołectwa, bez podania konkretnych 

adresów/punktów ich wykonania  

 


