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Wstęp 

Planu Odnowy Miejscowości Głażewo położonej w Gminie Międzychód jest 

kompleksowym dokumentem określającym strategię rozwoju społeczno – gospodarczego wsi 

w latach 2011-2018. Dokument przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną, formułuje cele 

i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Szacuje spodziewane efekty i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje 

kierunki zaangażowania środków własnych Sołectwa oraz budżetu Gminy Międzychód 

lokowanych w Sołectwie Głażewo oraz środków zewnętrznych, w tym: z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 na działania inwestycyjne, z EFS na programy społeczne 

skierowane dla mieszkańców wsi oraz z innych dostępnych środków. 

Plan Odnowy Miejscowości Głażewo zgodny jest z kierunkami rozwoju wynikającymi z 

polityki UE, w szczególności z polityką równych szans z polityką ochrony i poprawy stanu 

środowiska, wspierania zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. Plan zgodny jest 

także z założeniami obowiązującej „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

Wielkopolsce”, „Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód na lata 2010-2015” 

oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską Międzychodu.  

Przygotowanie aktualnej wersji Planu Odnowy miejscowości Głażewo poprzedził 

szeroki proces konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej, 

samorządu gminnego oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy.  

Dokument był przedstawiany i dyskutowany podczas Zebrań Wiejskich sołectwa i 

uchwalony Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Głażewo z dnia 26 września 2011r. Dokument 

był następnie przedmiotem dyskusji podczas komisji Rady Miejskiej i zatwierdzony Uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011r.  

Planu Odnowy Miejscowości Głażewo Gminy Międzychód określa cele i zadania na lata 

2011 – 2018. Obejmuje swym zasięgiem miejscowość Głażewo, położoną w sołectwie 

Głażewo – jedno z 26 sołectw Gminy Międzychód. Dokument ten będzie służył, jako punkt 

odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych 

Gminy Międzychód oraz ze środków pozyskanych ze strony funduszy Unii Europejskiej oraz 

innych źródeł.  
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Rozdział 1.  

Charakterystyka miejscowości Głażewo 

1.1 POŁOŻENIE 

Miejscowość Głażewo położona jest przy drodze wojewódzkiej 160 obok skrzyżowania 

drogi Międzychód – Łowyń z drogą powiatową do Gralewa, obok nieczynnej linii kolejowej 

Zbąszyń – Międzychód, na obszarze otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Głażewo 

leży 9 km na pd.- wsch. od Międzychodu. Miejscowość Głażewo położona jest w obszarze 

sołectwa Głażewo, jednym z 26 sołectw Gminy Międzychód. Gmina Międzychód jest jedną z 

4 gmin powiatu międzychodzkiego i jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego, leżącą 

na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Położenie miejscowości Głażewo 

obrazuje Rysunek nr 1. 

 
Rysunek 1 Gmina Międzychód 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Powierzchnia zabudowy miejscowości Głażewo wynosi 0,14 km2, zaś całe sołectwo 

Głażewo zajmuje powierzchnię 14,05 km2. Powierzchnia ogólna Gminy Międzychód wynosi 

30 724 ha (307,2 km2), co stanowi 41,7 % powierzchni powiatu międzychodzkiego i 1,0 % 

powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem powierzchni ogólnej Gmina 

Międzychód jest gminą dużą i zajmuje 8 miejsce w województwie wielkopolskim. Jest 

największą gminą w powiecie międzychodzkim.  

 

Ludność 

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz średnią gęstość zaludnienia 

przedstawia tabela Nr 1 

 
Tabela 1 Liczba ludności i średnia gęstość zaludnienia 

 Liczba mieszkańców Powierzchnia w km2 
Liczba mieszkańców 

na 1 km2 

Lewice 444 14,05 32 

Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie 

 

1.2 HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Wieś po raz pierwszy wspomniana w 1236 roku. Jako świadek dokumentu dla Paradyża 

wystąpił Teodory de Glasgow. W 1394 roku pojawiła się nazwa Głażewo. W 1448 roku 

ujawnił się podział wsi na dużą – zwaną Głażewo Major i małą – zwaną Głażewo Minor.  

W wykazie z 1890 roku pojawia się nazwa niemiecka małej części wsi – Glasberg. 

Pierwszym właścicielem  Głażewo był Teodoryk z Głażewo. Następnymi właścicielami byli 

potomkowie Andrzeja Słomowskiego – Gałażewskiego, którzy w 1508 r. oddali wieś 

biskupowi poznańskiemu. W 1796 r. dobra duchowne zostały skonfiskowane przez króla 

Prus. W latach 70 a 90 XIX w Głażewo stanowiło samodzielna domenę królewską. Folwark 

w Głążewie wspomniany został w 1472 r. , spalony przez Szwedów podczas „Potopu”, 

odbudowany pod koniec XVII w. W pierwszej połowie XIX w zaistniał pod niemiecką nazwą 

Glasberg. 
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Rozdział 2.  

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE 

a) Klimat 

Sołectwo Głażewo położone jest we wschodniej części gminy Międzychód, na długości N 

52o47 i szerokości wschodniej E 15o97.  

Według regionalizacji klimatycznej Wiszniewskiego obszar sołectwa znajduje  

się w granicach lubusko - dolnośląskiego rejonu klimatycznego Dolnej Warty - 

najcieplejszego w Polsce.  

 

Temperatura 

Według podziału na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego, obszar ten znajduje się  

w dzielnicy VIIIb (zachodniej) charakteryzującej się średnimi temperaturami rocznymi 

na poziomie 8,2oC, gdzie średnia stycznia wynosi -1,3oC, a średnia lipca 18,1oC. Roczna 

suma opadów kształtuje się na poziomie 550mm. Okolice Głażewa należą do jednych  

z suchszych, ze względu na opady, okolic Wielkopolski. Mikroklimat jest jednak znacznie 

wilgotniejszy ze względu na sąsiadującą strefę krawędziową wód gruntowych, która tworzy 

w Głażewie duże rozległe obszary podmokłe. 

Zjawiska lodowe na ciekach i zbiornikach wodnych pojawiają się zazwyczaj  

11 - 20 XII, a zanikają 21-28 II lub 1-10 III trwają one ok. 31-50 dni. Pokrywa lodowa 

zazwyczaj pojawia się po 1 I, a zanika 15-28 II. Trwała pokrywa lodowa na rzekach  

i zbiornikach utrzymuje się zazwyczaj do 21 dni . 

W regionie Dolnej Warty, w porównaniu z innymi regionami Niziny Wielkopolskiej, notuje 

się najmniejszą liczbę dni z pogodą mroźną. Jest ich średnio w roku tylko około 28. 

 

Opady atmosferyczne 

Nizina Wielkopolska uchodzi za obszar najbardziej deficytowy w wodę. Spowodowane jest to 

głównie niską ilością opadów atmosferycznych. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 

mm. W latach suchych poziom opadów nie przekracza 350 mm. Miesiącami 

charakteryzującymi się największymi opadami są: czerwiec, lipiec i sierpień. Najmniejsze 

opady występują w miesiącach zimowych, głównie w styczniu. 
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Kierunki i prędkość wiatrów  

Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym przeważają wiatry zachodnie i północno – 

zachodnie. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatrów zaobserwować 

można pomiędzy poszczególnymi porami roku. 

 

b) Geologia i geomorfologia 

Na terenie Międzychodu znajdują się głównie gleby bielicowe, rdzawe i gleby brunatne 

wyługowane. Według klas przydatności rolniczej gleby należą do kompleksów: żytnio – 

łubinowego i żytniego słabego, są słabej bonitacji z przewagą IV i V klasy. Kategoria gleby – 

grunty rolne. 

2.2 OBIEKTY I TERENY 

Wieś typowo rolnicza. Na terenie znajduje się prywatny zakład PA-CO wytwarzający 

osłony dźwiękochłonne i wyroby z metalu. Budynki gospodarcze i części ziemi uprawnej  po 

Państwowym Gospodarstwie Rolnym zostały wykupione przez prywatnego hodowcę, który 

produkuje trzodę chlewną. Mieszkania w blokach PGR-owskich zostały wykupione przez 

byłych  pracowników PGR-u. Budynek dawnej szkoły z 1903 roku przeznaczony na 

mieszkania prywatne.  

 
Zdjęcie 1 Budynek dawnej szkoły. 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Budynek po danym Przedszkolu 5 lat temu został zaadaptowany na Kaplicę. 

         
 

Zdjęcie 2 Kaplica. 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

2.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Służba zdrowia  

SP ZOZ Międzychód.  

We wsi brak jakiejkolwiek placówki służby zdrowia. Mieszkańcy korzystają z usług 

placówek funkcjonujących w Międzychodzie. Do ich dyspozycji są przychodnie lekarskie 

oraz szpital powiatowy w Międzychodzie i ginekologiczno-położniczy w Sierakowie (łącznie 

10 oddziałów). Mieszkańcy mogą skorzystać z usług pogotowia ratunkowego i pomocy 

doraźnej oraz z usług diagnostycznych świadczonych przez SP ZOZ w Międzychodzie. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie sołectwa funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka ta 

posiada przestarzałe wyposażenie.  
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Policja 

Powiatowa Komenda Policji w Międzychodzie – funkcja „Dzielnicowego” obejmuje 

swym zasięgiem parę wiosek. 

Kultura 

Na terenie wsi działają Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, drużyna uczestniczące  

w rozgrywkach Gminnej Ligi Sołeckiej oraz niezrzeszone Koło Gospodyń Wiejskich pod 

nazwą „Poniedziałkowe koleżanki”, które opiekują się: 

- salą wiejską z zapleczem kuchennym, w której odbywają się imprezy rodzinne  

i okolicznościowe (sala jest obecnie remontowana ze środków funduszu sołeckiego), 

- salką dla młodzieży, która wymaga całkowitego remontu, 

 

 
Zdjęcie 3 Salka dla młodzieży wymagająca całkowitego remontu. 

Źródło: UM i G Międzychód 

 
- salką dla młodzieży szkolnej w której udzielana jest pomoc dzieciom szkolnym. 

W małej salce mieści się „Świetlica Środowiskowa”. Podlega ona Gminnemu Środkowi 

Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Głównym jej celem jest pomoc młodzieży szkolnej  

w przygotowaniu do lekcji. 

Do Świetlicy uczęszcza, trzy razy w tygodniu, około 12-15 uczniów. Opiekuje się nimi 

nauczyciel za szkoły w Łowyniu. Po odrobieniu lekcji młodzież może korzystać z trzech 

komputerów, pograć w tenis stołowy czy w gry planszowe. Często, w pogodne dni, 

nauczyciel zabiera młodzież na boisko wiejskie, gdzie grają w piłkę nożną lub koszykówkę.  

W ciągu roku szkolnego organizowane są wspólne wyjazdy nad jezioro, na basen,  

na lodowisko i do kina. Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje również dożywianie tych 

uczniów. 

Salka na piętrze przeznaczona jest dla młodzieży starszej. Opiekę nad nią sprawuję 

wyznaczony przez sołtysa mieszkaniec naszej wsi. Z jego inicjatywy salka została 
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przystosowana do korzystania z niej, pomalowano ściany, wyremontowano piec kaflowy, 

uszczelniono i naprawiono okna. Salka ta wykorzystywana jest głównie do organizowania 

dyskotek. Znajduje się niej stół do tenisa stołowego, z którego młodzież korzysta 

Koło Gospodyń Wiejskich jest kontynuacją Koła, które powstało w 1947 roku przy 

Spółdzielni Kółek Rolniczych. W 1997 roku obchodzona była 50 rocznica powstania KGW  

w Głażewie. Koło Gospodyń Wiejskich istnieje od 2004 roku i od tego czasu do chwili 

obecnej grupa 15 kobiet spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na wspólnej 

kawie i cieście pieczonym kolejno prze z panie. 

Organizowane są również: 

- wspólne wyjazdy na wystawy rolnicze do Poznania, Sielinka, Kalska, Glisna, 

- tradycja stały się wyjazdy do kina i teatru muzycznego do Poznania parę razy do roku,     

- co roku w dużej Sali panie własnoręcznie przygotowują wieniec dożynkowy na dożynki 

Powiatowe lub Gminne,  

- organizowana jest również co roku zabawa sylwestrowa, potrawy są przygotowywane 

wspólnie, a dochód przeznaczony jest na zakup wyposażenia wypożyczalni pozostałej po 

KGW, 

- od 2010 roku raz w tygodniu panie spotykają się na ćwiczeniach aerobiku. 

W dużej Sali odbywają się również uroczystości rodzinne takiej jak rocznice ślubu, komunie, 

osiemnastki. Do współpracy zapraszani SA młodsi mieszkańcy wsi, aby później kontynuować 

nasz działalność.  

 
Zdjęcie 4 Dawny Klub Gospodyń Wiejskich w Głażewie 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Organizacje 

Ochotnicza Straż Pożarna, Sołecka drużyna piłkarska.     

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Głażewo nie funkcjonuje żadna szkoła ani Przedszkole. Dzieci  

z Głażewo trafiają do Łowynia. W Łowyniu istnieje Przedszkole Publiczne oraz Zespół Szkół 

im Jana Pawła II. 

 
Przedszkole w Łowyniu 

Wychowankowie do placówki uczęszczają z obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Łowyniu, 

który obejmuje sześć miejscowości: Dormowo, Gralewo, Głażewo, Łowyń, Lewice  

i Krzyżówko. Przedszkole jest rozwojowe, do Łowynia przeprowadzają się młodzi ludzie, 

posiadający małe dzieci, celem podjęcia pracy z Fabryce Mebli Tapicerowanych 

"CHRISTIANAPOL". Większość z tych dzieci uczęszcza do miejscowego przedszkola, więc 

istnienie i działalność przedszkola wydaje się konieczna. Z obserwacji wynika, że rodzi się 

coraz więcej dzieci, które za 3-4 lata trafią również do naszej placówki. Konieczne wydaje się 

utrzymanie 2 oddziałów dla dzieci. Przedszkole mieści się w jednym (adaptacja budynku 

agronomówki w 1978r.), wyremontowanym i ocieplonym parterowym budynku. Znajduje się 

on w bardzo dogodnym, spokojnym miejscu. Jest wyposażony w centralne ogrzewanie, 

zasilane zbiornikiem gazu płynnego, już od dziesięciu lat. W najbliższym czasie 

doprowadzony zostanie do Łowynia gaz ziemny, który pozwoli na zmniejszenie kosztów 

ogrzewanie placówki oraz zwiększy się bezpieczeństwo. Placówka posiada dwie sale zajęć 

(od 1.09.2004 r. po wykonanym ze środków poza budżetowych remoncie i przejęciu dzieci po 

zlikwidowanym Przedszkolu w Głażewie), w których funkcjonują dwie grupy przedszkolne 

bez żywienia: I -oddział (3,4,5 -latki); II -oddział (5,6 -latki). Sale przedszkolne wyposażone 

są w niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Budynek wymaga jednak 

ciągłych remontów i udoskonaleń, celem zapewnienia wyższego standardu. Meble 

przedszkolne powinny zostać wymienione na nowoczesne i bardziej kolorowe. Placówka 

zostaje doposażona w brakujące lub zużyte zabawki i sprzęty dydaktyczne dzięki pomocy 

sponsorów, zabaw dochodowych i skromnego budżetu. Remonty i prace renowacyjne 

dokonywane są zgodnie ze skromnymi możliwościami finansowymi placówki oraz dzięki 

pomocy rodziców i sponsorów. Otoczenie placówki tworzy trawiaste boisko z atestowanym 

sprzętem (plastikowa zjeżdżalnia, piaskownica i drewniany zestaw ogrodowy - zakupiony  

z funduszy Komitetu Rodzicielskiego zbieranych przez 2 lata z organizowanych zabaw i 

dzięki hojności sponsorów). W 2005r. została wykonana termomodernizacja dachu budynku 
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przedszkola. W 2006 r. jesienią został ocieplony i otynkowany budynek placówki. Boisko 

przedszkolne otoczone jest skorodowanym ogrodzeniem, które należy jak najszybciej 

wymienić, bo stanowi zagrożenie dla bawiących się tam wychowanków. W strasznym stanie 

jest również budynek gospodarczy, który grozi zawaleniem. Powinien zostać rozebrany  

i postawiony, mniejszy bardziej funkcjonalny, przesunięty na teren starego śmietnika,  

co pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej boiska dla dzieci. Wskazane byłoby 

również doposażenie boiska przedszkolnego w dodatkowe sprzęty, które pozwolą na zabawy 

edukacyjne naszych wychowanków. Oprócz tego na teren boiska powinna zostać nawieziona 

świeża ziemia i posiana trawa, która poprawi wygląd i estetykę otoczenia placówki, zwiększy 

funkcjonalność placu zabaw. Boisko przedszkolne jest wykorzystywane do zabaw i zajęć 

edukacyjnych nie tylko w godzinach pracy placówki, korzystają z niego również mieszkańcy 

wsi po południu, jako miejsce spotkań i zabaw rodziców z dziećmi. Modernizacja placu 

zabaw, poprawi estetykę całej placówki, zapewni bezpieczeństwo wychowanków i poprawi 

możliwości wykorzystania terenu zarówno pod względem edukacyjnym jak i integracyjnym 

mieszkańców. Wyższy standard przybliży placówkę do wymogów unijnych. 

 

Zespół Szkół w Łowyniu 

W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu wchodzą: Szkoła Podstawowa, do której 

uczęszcza 133 dzieci i Gimnazjum  z 69 dziećmi. 

1.09.2004 r. powstał Zespół Szkół w Łowyniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum. Uczniowie Zespołu Szkół uzyskują wysokie lokaty w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych. Można do nich zaliczyć: 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” dla Zuzanny 

Kupczyk, 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” dla Izabeli 

Michalskiej, 

- II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno – Plastycznym „To ludzie tworzą 

historię... Rola jednostki w kształtowaniu dziejów Wielkopolski’ (II m – Agnieszka 

Szeląg, III m – Julita Burzyńska), 

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Moja Ojcowizna – jej znaczenie w 

Polsce i w Europie dla Daniel Kowalewicza, 

- I miejsce w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów 2005 dla Karoliny Stańkowskiej, 

- Uczniowie uzyskali wysokie wyniki w konkursie z j. angielskiego „Test Oxford Plus” 

(laureat I stopnia z wyróżnieniem – A. Krawiec, S. Górna, E. Sroka, laureat II stopnia – J. 
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Mizgajski, S. Spiączka, laureat II stopnia – D. Gnoińska, M. Mądrowski, D. Grala, M. 

Sobczak, B. Zydorczak), 

- III miejsce w II Olimpiadzie Prozdrowotnej „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”, 

- III miejsce w Gimnazjadzie 2006 „Złoty Liść Dębu  Puszczy Noteckiej”, 

- III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Olimpus” dla Agniszki 

Skinder, 

- Wyróżnienie II stopnia dla Zespołu „Żaki” w III Wielkopolskich Spotkaniach Grup 

Kolędniczych i Jasełkowych, 

- Powiatowy Konkurs Recytatorskie „Kochane Wierszydełka” – laureaci M. Kwaśniewski, 

F. Matyszkiewicz, wyróżnienie – M. Halasz, 

- uczniowie biorą udział i uzyskują wysokie wyniki w wielu innych konkursach, których 

nie sposób wymienić. 

Uczniowie nasi osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych: 

- udział w Krajowym Finale Czwartków Lekkoatletycznych – Warszawa 2006 – D. 

Gnoińska, K. Majchrzak, P. Śpiączka, 

- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym, 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Juniorek Młodszych, 

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Młodziczek ISM 2007, 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, 

- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce. 

 

Od 2.04.2008r. Zespół Szkół nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania 

imienia odbyła się 8.04.2006 r. 

Szkoła nasza organizuje coroczny Powiatowy Konkurs dla uczniów gimnazjów pt. „Nauki 

Jana Pawła II skierowane do młodych” oraz 18 maja każdego roku obchodzimy uroczyście 

Dzień Patrona.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych utrzymują się na wysokim poziomie. 

W szkole również realizowane są projekty edukacyjne: 

- Patriotyzm Jutra – Jan Paweł II wzorem i autorytetem (projekt nie został 

zatwierdzony, lecz w szkole wszystkie założenia zostały zrealizowane) 

- Projekt Edukacyjny Miasta i Gminy – Szkoła też może być teatrem 

- Projekt MEN „Pracownie Komputerowe dla szkół” – pracownia komputerowa 

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Internetowe Centra Informacji 

Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – pracownia dla SP i G 

(2 centra informacyjne). 
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2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Na terenie sołectwa znajduje się hydrofornia z trzema studniami głębinowymi, która 

dostarcza wodę do miejscowości: Głażewo, Gralewo, Dormowo, Skrzydlewo, Mnichy, 

Mniszki, Tuczępy. W 209 roku Głażewo podłączono do sieci kanalizacji sanitarnej. We wsi 

brak sieci przesyłowej gazu.  

 

Odpady stałe 

Odpady zbierane są do pojemników i wywożone na teren wysypiska ZUO CLEAN CITY 

w Mnichach. Prowadzona jest wstępna segregacja śmieci. Mieszkańcy korzystają  

z pojemników przeznaczonych do segregowanych śmieci m.in. szkło, plastik. 

 

Dostępność komunikacyjna 

Głażewo położone jest przy drodze wojewódzkiej nr 160. Mieszkańcy korzystają  

z komunikacji samochodowej, PKS i prywatnych przewoźników. Przez wieś przechodzi 

droga asfaltowa, część dróg jest brukowana, utwardzona płytami lub gruntowa. 

 

Telekomunikacja i Internet 

Głażewo posiada dostęp do sieci TP S.A. Część mieszkańców korzysta z Internetu  

za pośrednictwem łączy radiowych lub sieci telefonii komórkowej.  

2.5 GOSPADARKA I ROLNICTWO 

 

Głażewo to w główne mierze wieś rolnicza. W sołectwie znajduje się 37 gospodarstw 

o powierzchni od 1 ha do 115 ha. Dominują gospodarstwa rolne dużej wielkości.  

W Głażewie zarejestrowanych jest 25 podmiotów gospodarczych. Znajdują się tu miedzy 

innymi zakłady rzemieślnicze (m.in. zakłady ślusarskie, samochodowe, budowlane 

wielobranżowe), firmy transportowe i handlowe. Sieć handlowa tworzą 2 sklepy spożywcze. 

Na terenie wsi nie działają gospodarstwa agroturystyczne.  
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Część mieszkańców zatrudniona jest w firmie meblowej PA-CO, Christianapol , zakładach 

i urzędach znajdujących się w pobliskich miejscowościach (np. Międzychód, Łowyń, 

Pszczew).   

2.6 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

Na terenie wsi nie ma zbyt wielu organizacji. Jest prężnie działający Niezrzeszony Klub 

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz aktywnie działająca Sołecka Drużyna 

Piłkarska. Społeczeństwo wsi to ludność zajmująca się głównie rolnictwem. W niewielkim 

stopniu osiedlają się tu nowi mieszkańcy, szczególnie w części po byłym PGR-e. Ludzie 

oprócz rolnictwa utrzymują się z pracy zarobkowej i z działalności na własny rachunek. 

Część z nich pobiera świadczenia emerytalne i rentowe. 

Tabela 2 Analiza zasobów miejscowości Głążewo w Gminie Międzychód 
 

 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 

1. Co 
wyróżnia? 

• Głażewo położone jest w atrakcyjnym pod 
względem przyrodniczym i turystycznym 
regionie, w otulinie Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, w pobliżu rezerwatu Dolina 
Kamionki.  

• Bogate życie kulturalno - sportowe; duża 
aktywność mieszkańców wsi, realizacja wielu 
wspólnych inicjatyw 

• Brak bezpiecznego miejsca do organizacji 
imprez plenerowych  

• Świetlica wiejska słabo wyposażony. Remontu 
wymaga sufit, zaplecze oraz toalety, 

• Zły stan nawierzchni ulic i ciągów pieszych. 
Większość to drogi gruntowe,  

• Zaniedbany teren wokół jeziora 
 

• We wsi etapami remontowane będą 
ulice  

• Rozbudowane miejsce rekreacji wraz 
ze ścieżką  

• Dobrze wyposażona i nowoczesna 
Świetlica Wiejska mająca funkcję 
Domu Kultury ; 

• Plac rekreacyjny pozwalający na 
organizowanie imprez stanowiący 
miejsc rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców i turystów 

• Plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców  przy kaplicy 

 

2. Jakie pełni 
funkcje? 

Sołectwo pełni funkcje: 
• noclegową 
• handlowo -usługową 
• oświatową 
• kulturalną 
• turystyczną 
• rolniczą 

Wieś w dalszym ciągu pełnić będzie 
wskazane funkcje. Poprawie ulegnie 
infrastruktura drogowa i rekreacyjna. 
Wieś w zdecydowanie większym zakresie 
stanie się centrum turystycznym,  

3. Kim są 
mieszkańcy? 

Społeczeństwo o dostatecznym i dobrym 
poziomie materialnym, co uwidacznia stan 
domostw i zagród; Mieszkańcy to ludność 
miejscowa, zajmująca się głownie rolnictwem.  
W niewielkim stopniu osiedlają się tu nowi 
mieszkańcy. Bezrobocie zgodne z poziomem 
powiatu i Gminy; Społeczeństwo silnie 
zintegrowane, wykazuje dużą inicjatywę. 

Społeczeństwo zintegrowane o wyższym 
poziomie kulturalnym i oświatowym, 
działające na rzecz swojej „Małej 
Ojczyzny”. 
Zaktywizowane będą osoby dotknięte 
długotrwałym bezrobociem 

4. Co daje 
utrzymanie 

- Działalność rolnicza 
- Praca zarobkowa 
- Działalność na własny rachunek 
- Świadczenia emerytalne i rentowe 
- zasiłki dla bezrobotnych 

Poprawa warunków bytowych ludności 
poprzez rozwój turystyki, usług, 
rzemiosła, rękodzielnictwa; 
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5. Jak jest 
zorganizowa

na? 

Na terenie sołectwa działa: 
• Rada Sołecka  
• Ochotnicza Straż Pożarna,  
• Klub Gospodyń Wiejskich 
• Sołecka drużyna piłkarska. 
  

Zintegrowane społeczeństwo, wspólnie 
podejmujące działania na rzecz swojej 
wsi. 
Organizacja imprez. 

6. Co  
proponuje 
dzieciom i 
młodzieży? 

• Świetlica środowiskowa 

Dobrze wyposażona Świetlica Wiejska  
i Świetlica środowiskowa oferująca 
ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży 
Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. 

7. Z kim 
rozwiązuje 
problemy? 

• Rada Gminy 
• Rada Sołecka 
• Sołtys 
 

Wspieranie tworzenia grup dla 
rozwiązywania poszczególnych 
problemów 

8. Jakie 
tradycje i 
obyczaje 

pielęgnuje i 
rozwija? 

• Kultywowanie uroczystości religijnych 
• Kultywowanie tradycji  
• Organizacja corocznego sylwestra 

Podtrzymanie tradycji kultywowanych 
dotychczas we wsi. Organizacja 
corocznych imprez  

9. Jaki ma 
wygląd? 

Atrakcyjnie położona wieś wymaga poprawy 
estetyki oraz racjonalnego zagospodarowania 
ogólnodostępnych miejsc.  
Poprawy wymaga estetyka części domostw – 
zwłaszcza w centrum wsi. 
 

• Wieś zadbana i estetyczna; 
• Wyeksponowane budynki zabytkowe.  
• Rozbudowa wsi z uwzględnieniem 

przeznaczenia budynków, aby uniknąć 
budowy budynków przeznaczonych do 
rzemiosła itp. 

• Wprowadzenie większej ilości terenów 
zielonych, miejsc rekreacji 

• Zmodernizowane drogi, ulice 
i chodniki 

10. Jakie są 
mieszkania i 

obejścia? 

• Zadbane, choć widać brak porozumienia, co 
uwidacznia się w powstaniu swoistej mozaiki.  

 

Domy zadbane i odnowione zgodnie z 
zaleceniami konserwatora. Estetyczne 
obejścia i ogródki. 
Wszystkie gospodarstwa skanalizowane i 
podłączone do wodociągu 

11. Jaki jest 
stan 

otoczenia i 
środowiska 

naturalnego? 

Środowisko naturalne znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji.  

Wieś zadbana, czysta, zielona, bez dzikich 
wysypisk śmieci, z właściwą gospodarką 
odpadami, z zadbanymi terenami 
rekreacyjnymi 
 

12. Jakie jest 
rolnictwo? 

We wsi znajduje się 37 dobrze prosperujących 
gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 ha do 
115 ha. 

Prężne gospodarstwa z dodatkowym 
ekologicznym działem produkcji, dobrze 
wyszkoleni rolnicy 

13. Jakie są 
powiązania 

komunikacyj
ne? 

Drogi są głównie gruntowe, w centrum wsi – 
brukowane.  
 

Drogi i ulice o dobrej nawierzchni 
Wytyczone ścieżki rowerowe i piesze 

(Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie)
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Rozdział 3.  

Ocena mocnych i słabych stron, identyfikacja obszarów 

poprawy – analiza SWOT 

3.1 ANALIZA SWOT 

W rozdziale czwartym Planu Odnowy Miejscowości Głażewo przeprowadzono analizę 

SWOT. Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Sołectwa oraz 

przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie celów. 

 

SILNE STRONY  

 

~ Położenie:  

- w znanym turystycznie regionie - Gmina Międzychód i okolica rozpoznawalna przez 

turystów (Kraina Stu Jezior i Puszcza Notecka),  

- położenie nad jeziorem,  

- na terenie sołectwa znajduje się kilka jezior  

- na terenie enklawy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i w pobliżu Sierakowskiego 

Parku Krajobrazowego  

- w pobliżu atrakcji turystycznych (gotycki kościół w Kamionnie, kościół w Sierakowie, 

Zamek Opalińsklich, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, cmentarz kalwiński w Orzeszkowie, odbudowany 

pałac w Rozbitku, plaże nad jeziorem - Prusim, Centrum Sportowe w Kamionnie, a także inne 

ośrodki i atrakcje turystyczne),  

- w pobliżu szlaków turystycznych pieszych, miejsce dogodne do przeprowadzania szlaków 

rowerowych,  

- w pobliżu miejsc noclegowych (ośrodki turystyczne Mierzyn, Sieraków, ośrodki  

i pensjonaty Olandia, Villa Toscania, Dormowo i inne kwatery agroturystyczne),  

w pobliżu dużych ośrodków miejskich (Poznań 75 km, Gorzów Wlkp. 75 km, Berlin 185 km) 

i głównego traktu komunikacyjnego (Poznań - Gorzów-Szczecin - droga nr 24, autostrada A2 

- 40 km),  
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~ Walory wsi:  

- atrakcyjna najbliższa okolica - droga wokół jeziora z wieloma ciekawymi gatunkami drzew, 

- duża różnorodność występującego ptactwa, ciekawa roślinność,  

- duża powierzchnia lasów w najbliższej okolicy, niezagrożone i czyste środowisko naturalne,  

- łatwy dostęp do przedszkola, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (szkoła podstawowa  

i gimnazjum) biblioteki, które mieszczą się we wsi Łowyń i szkół średnich w Międzychodzie, 

- zadbane posesje. 

 

~ istniejąca podstawowa infrastruktura techniczna:  

- sołectwo jest zwodociągowane,  

- sołectwo posiada sieć energetyczną,  

- posiada częściowe oświetlenie uliczne,  

- posiada asfaltowe drogi dojazdowe,  

- dostępność telekomunikacyjna i internetowa.  

 

~ aktywność środowiska wiejskiego  

Na terenie sołectw prężnie działają organizacje: 

• Rada Sołecka,  

• ochotnicza straż pożarna,  

• Koło Gospodyń Wiejskich, 

• drużyny Gminnej Ligi Sołeckiej. 

 

SŁABE STRONY  

- brak zaplecza sportowego przy boisku do piłki nożnej, 

- zagrożenie dla dzieci i młodzieży dużym nasileniem ruchu drogowego budowa drogi 

odciążającej ruch przez wieś,  

- brak pełnego oświetlenie wsi,  

- zły stan techniczny świetlicy wiejskiej,  

- brak  bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi,  

- zły stan techniczny dróg i chodników,  

- złe warunki bytowe ludności wiejskiej,  

- brak możliwości rozwoju rolnictwa indywidualnego ze względu na słabe gleby i brak 

możliwości rozwoju ekonomicznego gospodarstw rolnych,  

- brak możliwości zatrudnienia w wielohektarowych gospodarstwach prywatnych, 

- brak należytej infrastruktury technicznej, 
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- brak sieci gazowej,  

- słabo rozwinięta baza turystyczna, 

- brak infrastruktury rekreacyjno - sportowej nad jeziorem, brak miejsc noclegowych,  

- mała ilość gospodarstw agroturystycznych, 

- zaniedbane szlaki turystyczne, brak ścieżek rowerowych i edukacyjnych, 

- zaniedbany teren nad jeziorem. 

 
SZANSE 

- Mobilizacja i dodatkowa aktywizacja mieszkańców wokół wspólnego zadania odnowy 

swej wsi i realizacji Planu Odnowy Miejscowości, 

- działalność na terenie sołectwa: Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Świetlicy Wiejskiej sprawującej funkcje Domu Kultury, Gminnej Ligi Sołeckiej, 

- Zwiększenie nakładów na poszczególne sołectwa Gminy Międzychód ze względu na 

większe dochody budżetowe w Gminie i realizację celowej polityki gminy – 

inwestowania w rozwoju wsi, 

- Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i kursy, 

- Sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, 

- Aktywizacja obszarów wiejskich – stworzenie Programów Odnowy Wsi, 

- Wzrost dostępności do kapitałów i środków pomocowych w tym pochodzących z Unii 

Europejskiej, 

- Promocja walorów sołectwa, 

- Zwiększenie dochodów Gminy poprzez eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego na terenie Gminy, 

- Rozwój ekologicznego rolnictwa, 

- Rozwój infrastruktury gazowej, drogowej i oświetleniowej na terenie Sołectwa, 

- Poprawa estetyki sołectwa, 

- Ochrona krajowego rynku rolnego. 

 
ZAGROŻENIA 

- Nie wykorzystanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 

- Migracja młodzieży do dużych miast i poza granice kraju, 

- Brak środków finansowych, 

- Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki Unii Europejskiej, 

- Niekontrolowane zanieczyszczania środowiska odpadami – dzikie wysypiska śmieci, 

- Brak nowych atrakcyjnych miejsc pracy szczególnie dla młodych mieszkańców, 

- Utrzymująca się na stałym poziomie grupa osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem. 
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3.2 CEL OGÓLNY I CELE STRATEGICZNE PLANU ODNOWY  

 

Cel Planu Odnowy Miejscowości Głażewo na lata 2011 – 2018 i strategia jego osiągnięcia 

są zgodne z priorytetami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Zatem, cel 

strategiczny Planu Odnowy Miejscowości Głażewo określa się następująco:  

Celem strategicznym Planu Odnowy miejscowości Głażewo, położonej w Gminie 

Międzychód jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz 

stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców. 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, 

zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz wniosków wynikających 

z analizy słabych i mocnych stron Sołectwa Głażewa, a także szans i zagrożeń przed nią stojących. 

W świetle powyższego sformułowano podstawowe cele strategiczne Programu Odnowy 

Miejscowości Głażewo: 

1. Ochrona i wykorzystanie obiektów użyteczności publicznej. 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

3. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych 

4. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

5. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców sołectwa, szczególnie rolników 

w działaniach na rzecz odnowy wsi 

 

Cel strategiczny 1 - Ochrona i wykorzystanie obiektów zabytkowych i 

użyteczności publicznej 

Działania: 

• Ochrona staromiejskiego planu zabudowy wsi 

• Remont zabytkowych organów w kościele 

• Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej 

 
Cel strategiczny 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

Działania: 

• Remont i przebudowa ulic i ciągów pieszych 

• Budowa parkingów 

• Budowa sieci gazowej 

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
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Cel strategiczny 3 - Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- 

turystycznych 

Działania: 

• Budowa szlaków turystycznych 

• Rozbudowa zaplecza turystycznego 

• Skuteczna promocja walorów przyrodniczo- turystycznych wsi Głażewo 

• Budowa bezpiecznych miejsc rekreacji i placu zabaw w Głażewie 

 

Cel strategiczny 4 - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

Działania: 

• Doposażenie  Świetlic wraz z remontem zaplecza sanitarnego i kuchennego 

• Wspieranie imprez kulturalnych 

 

Cel strategiczny 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców 

sołectwa, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi 

Działania: 

• Inicjowanie działań na rzecz odnowy wsi 

• Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi 

• Motywowanie mieszkańców do utrzymania wysokiej estetyki wsi 

• Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych wsi 

• Wspieranie w organizacji imprez o charakterze lokalnym i ponadregionalnym 

• Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym 
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Rozdział 4.  

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną 

Odnowa wsi Głażewo opiera się na wykorzystaniu walorów przyrodniczych 

i turystycznych i zaangażowaniu mieszkańców z Gminy Międzychód. W latach 2011-2018 

zaplanowano działania mające na celu podniesienie standardu życia mieszkańców  

i modernizację wsi. Wieś jest skanalizowana, większość gospodarstw ma dostęp do 

wodociągu. Jednak w nienajlepszym stanie są ulice i drogi lokalne.  

W związku z tym, wśród najważniejszych zadań przyjętych do realizacji w najbliższych 

latach są: utwardzenie ulic, poprawa estetyki wsi, doposażenie i remont Świetlicy wiejskiej 

oraz budowa infrastruktury turystycznej. Działanie te sprzyjać będą podniesieniu estetyki  

i rozwojowi wsi oraz wzrostowi jej znaczenia dla rozwoju turystyki i rekreacji.  

Plan odnowy wsi uwzględnia działania prowadzone na terenie całego sołectwa.  

Duży wpływ na ich realizację będą miały działania społeczne.  

Głażewo to prężnie rozwijających się wsi w Gminie. Aby kontynuować proces jej rozwoju 

należy inwestować w infrastrukturę społeczną, techniczną i turystyczną, co przyczyni się do 

wzrostu jakości życia mieszkańców całego sołectwa. W związku z tym w latach 2011-2018 

zaplanowano główne działania w dziedzinach: 

• infrastruktura techniczna 

• infrastruktura rekreacyjno - sportowa i turystyczna 

• infrastruktura społeczna i edukacyjna 

• inicjatywa społeczna 

 

Plan Odnowy Miejscowości uwzględnia również działania inwestycyjne i remontowe  

na terenie całego sołectwa. Ważnym elementem będą także działania społeczne. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań inwestycyjnych. 

Szacuje się, że koszt realizacji wszystkich zadań opisanych w Planie Odnowy Miejscowości 

Głażewo do roku 2018 wyniesie 3 023 000 zł. 

Planowane zadnia wpisane są w Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan Finansowy 

oraz w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Gmina Międzychód wystąpi  

o dofinansowanie wybranych inwestycji ze środków unijnych (tab. 3). 

 
Tabela 3  Szacunkowy harmonogram finansowy planowanych zadań w latach 2011-2018 
 
 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

okres 
realizacji 

Koszt w zł 
Źródło 

finansowania 

1. 

Urządzenie centrum rekreacyjno - 
kulturalnego w miejscowości Głażewo 
wraz z miejscem modlitewnym przy 
figurze Matki Bożej. 

2012 213 000 

- 
Remont Świetlicy wiejskiej z 
dostosowaniem do funkcji wiejskiego 
Domu Kultury 

2011/2012 96 000 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ IV 

- 
Centrum rekreacyjne przy stawie wraz z 
miejscem modlitewnym przy figurze 
Matki Bożej. 

2011/2012 34 100 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ IV 

- 
Doposażenie placu zabaw przy kaplicy 
wiejskiej. 

2011/2012 50 300 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ IV 

- Modernizacja boiska sportowego. 2011/2012 32 600 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ IV 

2. 

Centrum rekreacyjne przy stawie – 
kontynuacja zadania: regulacja linii 
brzegowej stawu z budową ścieżki 
zdrowia, zagospodarowanie zielenią, 
mała architektura (fontanna).  

2013/2014 150 000 
Budżet Gminy 
Międzychód 

3. 
Remont budynku gospodarczego na 
potrzeby zaplecza sportowo - sanitarnego 
boiska sportowego.  

2013 80 000 
 

Budżet Gminy 
Międzychód 

4. 
Modernizacja boiska sportowego II etap 
(ustawienie trybuny dla kibiców oraz 
wiat dla sportowców, wyposażenie 
boiska). 

2013-2014 60 000 
Budżet Gminy 
Międzychód 

5. 
Remont remizy strażackiej  2014-2018 120 000 

Budżet Gminy 
Międzychód 
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6. Wymiana rur wodociągowych 
azbestowych na ternie całej wsi. 

2015 400 000 
Budżet  
Gminy  

Międzychód 

7. 

Utwardzenie i remont dróg lokalnych: 
- w stronę Skrzydlewa do nowych 
wybudowań wraz z wykonaniem 
oświetlenia (odcinek do ostatniego 
zabudowania) 
- od wioski do gospodarstwa po PGR 
wraz z wykonaniem oświetlenia (odcinek 
przy blokach) 
- od stawu do byłej szkoły wraz z 
położeniem chodnika 
- od drogi nr 160 w kierunku Dormowa 

2014-2018 2 000 000 
Budżet  
Gminy  

Międzychód 

Łączna kwota 3 023 000  
 
 

4.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

W najbliższych latach planowana jest rewitalizacja świetlicy oraz budowa placu zabaw, 

terenu rekreacyjnego i ścieżki wokół jeziora oraz miejsca modlitewnego przy figurze Matki 

Bożej. Ważnymi zadaniami jest również wymiana rur wodociągowych, utwardzenie dróg 

lokalnych wraz z oświetleniem ulicznym, a także przebudowa i modernizacja remizy 

strażackiej.  

 

 
Zdjęcie 5 Świetlica wiejska w sołectwie Głażewo 

 (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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4.2 INFRASTRUKTURA REKREACYJNO - SPORTOWA I 
TURYSTYCZNA 

Głównym działaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury rekreacyjno – sportowej  

i turystycznej jest modernizacja boiska sportowego. W ramach projektu powstać ma boisko 

do piłki nożnej i piłki siatkowej wraz z infrastruktura towarzyszącą (bramki, ławki, 

piłkochwyty itp.). Zapewni to mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży stały 

dostęp do środków rozwijających ich zdolności i umiejętności w dziedzinie sportu i zapewni 

dobrą zabawę w trakcie organizowanych imprez plenerowych. Budowa ścieżek spacerowych 

na terenie okalającym jezioro w centrum wsi, odbudowa szlaków turystycznych pieszych  

i rowerowych, prace pielęgnacyjne przy Figurze Matki Bożej i zagospodarowanie terenu do 

niej przyległego poprawi estetykę i podniesie walory turystyczne tych miejsc oraz wpłynie na 

poprawę wypoczynku  mieszkańców, jak i również osób odwiedzających wieś. Takie 

przygotowanie właściwego zaplecza i infrastruktury wraz z odpowiednim wyposażeniem 

pozwoli na powiększenie ilości oferowanych przez wieś atrakcji wypoczynkowych  

i przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia atrakcyjności regionu sołectwa Głażewo. 

 

 
Zdjęcie 6 Obecny stan boiska sportowego. (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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Zdjęcie 7 Teren nad jeziorem przy Figurze Matki Bożej. (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

 

Trwałość projektu 

Teren rekreacyjny będzie trwałym elementem wsi Głażewo, służącym zarówno 

mieszkańcom, jak i przebywającym w Głażewie turystom. W miejscu tym, organizowane 

będą imprezy plenerowe np. imprezy sportowe, majówki, dożynki wiejskie itp.  

Trwałość inwestycji gwarantuje porozumienie zawarte z właścicielami gruntów 

przeznaczonych na ten cel.  

Promocja projektu 

Informacja o realizacji projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy 

Międzychód. Artykuły na ten temat ukażą się w miejscowej prasie. Miejsce realizacji projektu 

zostanie oznakowane. We wszystkich materiałach promocyjnych wskazane zostaną źródła 

finansowania.  

4.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO - KULTURALNA 

Głównym założeniem Planu Odnowy Miejscowości Głażewo, w zakresie ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej i kulturalnej jest remont świetlicy wiejskiej. Remont ten będzie 

polegał na wykonaniu koniecznych napraw instalacji, sufitu, tynków i odnowienia 

pomieszczeń także na aranżacji wnętrz pod funkcje świetlicy środowiskowej. Prócz remontu 

przewiduje się także wyposażenie świetlicy w odpowiedni sprzęt.   

Kolejnymi działaniami w tym zakresie będzie budowa bezpiecznego, wyposażonego  

w atestowane urządzenia zabawowe placu zabaw dla dzieci na terenie przyległym do Kaplicy 

Wiejskiej. Sołectwo będzie kładło także duży nacisk na poprawę estetyki i nowe 

zagospodarowane terenów wokół budynków użyteczności publicznej. 
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4.4 INICJATYWA SPOŁECZNA  

W związku z budzącą się aktywnością społeczna mieszkańców wsi Głażewo jednym  

z głównych celów Planu Odnowy Miejscowości będzie inicjowanie wspólnych działań na 

rzecz odnowy wsi. 

Od kilku lat na terenie Sołectwa organizowane są imprezy lokalne i imprezy sylwestrowe, 

karnawałowe oraz okolicznościowe co w znaczącym stopniu poprawiło rozwój kulturalny 

mieszkańców i wpłynęło na zacieśnianie się więzi społecznych. 

Koniecznym wydaje się też stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi, zwłaszcza dla 

dzieci i młodzieży oraz powołanie nowych organizacji społecznych. 

Władze Gminy Międzychód deklarują szeroko zakrojone działanie na rzecz wspierania 

wszelkich inicjatyw społecznych oraz działalności organizacji społecznych. W związku  

z prężnię działającą drużyną Gminnej Ligi Sołeckiej, Rada Sołecka poprzez współdziałanie  

z Radą Miejska Międzychodu będzie podejmowała działania mające na celu wspieranie 

działalności tej organizacji. 

Duży nacisk nałożony będzie na poprawę estetyki wsi, zarówno w zakresie indywidualnych 

obejść jak i terenów i budynków użyteczności publicznej. Społeczność Głażewa włączy się  

w działania zainicjowane przez Gminę Międzychód pod hasłem „Zielony Zakątek”. Akcja 

„Zielony Zakątek” ma na celu pobudzenie mieszkańców do dbania o najbliższe otoczenie, 

uczulenie na piękno i estetykę. Wszystkie działania wsparte będą działaniami promocyjnymi. 

Ważne będzie także rozwijanie i podtrzymywanie inicjatyw służących akcjom 

wychowawczym wśród dzieci i młodzieży, propagowaniu właściwych form spędzania czasu 

wolnego, nabywania umiejętności pozwalających samodzielnie zaistnieć na rynku pracy. 
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Rozdział 5.  Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych we wsi Głażewo jest wiejska świetlica.  

Aby móc poszerzyć działalność kulturalną obiektu niezbędny jest jego remont. W wyniku 

remontu zostanie wykonany nowy sufit, zaplecze higieniczno – sanitarne. 

 

 

          
Zdjęcie 8 Obecny stan Świetlicy wiejskiej  

(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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Dzięki poprawie warunków Świetlicy pełniącej funkcję Domu Kultury będzie można 

realizować więcej ciekawych przedsięwzięć oraz imprez lokalnych.   

Mieszkańcy wsi Głażewo są wyjątkowo aktywną społecznością, realizującą szereg 

przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność. Mieszkańcy Głażewo nie mają miejsca 

spotkań dlatego warto zagospodarować teren wokół jeziora w centrum wsi.  

 
Zdjęcie 9 Jezioro w centrum wsi 

(Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
 

Obecnie teren ten nie spełnia warunków miejsca wypoczynkowego, dlatego planuje się 

zagospodarowanie tego terenu poprzez jego niwelację i zagospodarowanie zieleni oraz 

utworzenie miejsca modlitewnego przy Figurze Matki Bożej. 

 
Zdjęcie 10 Figura Matki Bożej. (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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 Miejsce to zostanie wyposażone również w elementy małej architektury. Będzie  

to idealnie zagospodarowane miejsce dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wsi.  

Ważnym elementem dla rozwoju wsi Głążewo jest poszerzenie bazy sportowej. W Łowyniu 

działa drużyna piłkarska, uczestnicząca w rozgrywkach Gminnej Ligi Sołeckiej. Dlatego 

kolejnym obszarem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju wsi Głażewo jest teren boiska 

sportowe, które wymaga modernizacji. W 2012 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji 

boiska sportowego. Ogólnodostępne boisko sportowe posiadać będzie wydzielone pole do gry 

do piłki siatkowej. Całe boisko otoczone będzie ogrodzeniem z siatki stalowej, o wysokości 6 

m od strony południowej. Przewidywany koszt modernizacji boiska to 32 600 zł brutto.  

 
Zdjęcie 11 Boisko sportowe w Głażewie. (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

 

 Kolejnym elementem będzie ogólnodostępny plac zabaw usytuowany przy Kaplicy 

wiejskiej po dawnym przedszkolu. Będzie to doskonałe miejsce spotkań dla najmłodszych 

oraz rodziców z dziećmi. 

 
Zdjęcie 12 Istniejący plac zabaw przy Kaplicy. (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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Rysunek 2 Planowane urządzenie palcu zabaw w Głażewie 

 

 

 Wszystkie opisane elementy będą tworzyć Kompleks Sportowo – Kulturalny  

w miejscowości Głażewo. Jego integralną częścią będzie Wiejskia Świetlica, boisko 

wielofunkcyjne i ogólnodostępny plac zabaw. Będzie to miejsce sprzyjające nawiązywaniu 

kontaktów społecznych.  
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Rozdział 6.  Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości 

6.1 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU MIEJSCOWOŚCI GŁAŻEWO 

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Odnowy 

Miejscowości Głażewo będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy w Międzychodzie pod kierunkiem Burmistrza Międzychodu przy wsparciu 

Rady Sołeckiej miejscowości Głażewo. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.: 

• Zapewnienia zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień 

publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie 

przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych, 

• Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 

• Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Planu, 

• Przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu, 

• Zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

• Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu 

 

Instytucją wdrażającą Planu Odnowy Miejscowości Głażewo jest Urząd Miasta  

i Gminy w Międzychodzie. Instytucja wdrażająca odpowiedzialna będzie za: 

• Opracowanie i składanie wniosków, 

• Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami 

w Planie, 

• Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 
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6.2 SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI GŁAŻEWO 

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania 

danych opisujących postęp i efekty programu. Monitoring spełnia też rolę systemu wczesnego 

ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. W monitorowaniu biorą udział wszystkie 

podmioty zaangażowane we wdrażanie programu.   

Za monitoring, ocenę i komunikację społeczną z przebiegu realizacji zadań ujętych  

w Planie Odnowy Miejscowości Głażewo oraz osiągnięcia celów i przyjętych wskaźników 

odpowiedzialny jest Burmistrz Międzychodu wraz z powołanym przez niego zespołem 

zadaniowym oraz Rada Sołecka wsi Głażewo. Dokument będzie monitorowany poprzez 

poddanie corocznej ocenie i przedłożeniu sprawozdania.  

Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana będzie przez osobę 

wskazaną przez Burmistrza Międzychodu za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny 

skuteczności wdrażanych projektów. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie oceną Planu  

w Gminie Międzychód zobowiązana będzie do udostępniania posiadanych danych 

zainteresowanym podmiotom, zobowiązana będzie również do przygotowania i udostępniania 

dokumentów z zakresu prowadzonych inwestycji. Jednak najważniejszym zadaniem dla 

Gminy Międzychód będzie wykorzystanie wyników z prowadzonych badań ewaluacyjnych. 

Wnioski i rekomendacje wypływające z oceny Planu powinny być przedmiotem analizy  

i podjęcia działań zmierzających do poprawy obecnego stanu oraz do aktualizacji 

obowiązującej wersji dokumentu. 
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6.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
GŁAŻEWO 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wyznaczona zostanie osoba 

odpowiedzialna za działanie informacyjne i promocję Planu Odnowy Miejscowości Głażewo. 

Osoba ta będzie również udzielała wszelkich informacji o aktualnym stanie wdrażania tego 

planu oraz będzie w stałym kontakcie z Rada Sołecką. Do zadań wyznaczonej przez 

Burmistrza osoby odpowiedzialnej za public relations Planu będą również należały publikacje 

prasowe, wiadomości w lokalnej i regionalnej prasie. Pożądana będzie obecność mediów  

w trakcie realizacji poszczególnych zadań.  

Informacje o stanie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Głażewo będą przekazywane 

opinii publicznej podczas otwartych Sesji Rady Miejskiej Międzychodu oraz na zebraniach 

wiejskich. Na stronie internetowej Gminy Międzychód uruchomiona zostanie specjalna 

witryna z aktualnym Planem Odnowy Miejscowości Głażewo.  
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Podsumowanie 

Prezentowany Plan Odnowy powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości Głażewo 

przy współpracy Samorządu Terytorialnego – Gminy Międzychód. Realizacja założeń 

i projektów Planu Odnowy Miejscowości Głażewo identyfikuje się z założeniami 

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 

Gminy Międzychód oraz z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, a w szczególności  

z  polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania 

zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. 

Z przeprowadzonej na etapie programowania Planu Odnowy Miejscowości Głażewo, 

analizy możliwości rozwojowych Sołectwa wynika, iż na jej obszarze występują zasoby 

naturalne mogące stanowić istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionu. Bardzo istotna 

jest możliwość wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki.  

Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, a także infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może 

stanowić istotną barierę dalszego rozwoju miejscowości i Sołectwa Głażewo. Niezbędne jest, 

więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Potrzeba ta została uwzględniona w Planie Odnowy. W tym kontekście szczególna uwaga 

została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one zachowaniu równowagi 

środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem Planu Odnowy 

Miejscowości Głażewo w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest przekonanie,  

że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym szanse rozwoju 

regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku z tym, wszystkie 

podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu środowiska 

naturalnego.  

Niezwykle istotny jest fakt, że projekty przewidziane w ramach Planu Odnowy 

Miejscowości Głażewo będą realizować zasady polityki równych szans, poprzez 

uwzględnianie w procesie ich realizacji interesów grup społecznych znajdujących się 

w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. długotrwale bezrobotnych 

 i innych.  
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Realizacja wszystkich projektów w ramach Planu Odnowy służyć ma tworzeniu 

warunków do powstawania nowych miejsc pracy, realizując w ten sposób trzecią, 

wspólnotową politykę horyzontalną – wspierania zatrudnienia. Plan Odnowy przewiduje 

także realizacja ostatniej polityki kwestii horyzontalnej Unii Europejskiej – społeczeństwo 

informacyjne, które realizowane będzie w Sołectwie Głażewo poprzez unowocześnienie 

placówek edukacyjnych i wyposażenie ich w stałe łącza telekomunikacyjne i sprzęt 

informatyczny.  

Niezwykle ważne dla rozwoju regionu jest opracowanie jego strategii rozwoju 

określającej kierunki działań, przedstawiającej mocne i słabe strony regionu oraz szanse 

i zagrożenia rozwoju. Zdynamizuje to proces uprzemysłowienia i zurbanizowania wsi, w taki 

sposób, że nabierze ona wielofunkcyjnego charakteru, stwarzając mieszkańcom możliwość 

zatrudnienia w przemyśle, usługach, handlu i innych dziedzinach gospodarki. Powstaną w ten 

sposób warunki do funkcjonowania obszarów wiejskich, jako ekspansywnych struktur 

gospodarczych 
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