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Plan Odnowy Miejscowości 
GŁUSZYNA 

 
na lata 2008 - 2015 

 
 

I. Charakterystyka miejscowości 
 
 
1. PołoŜenie 
 
Powierzchnia: ok. 2027 hektarów 
Województwo: Opolskie 
Powiat: Namysłowski 
Gmina: Namysłów 
 
2. Rys historyczny 
 
Głuszyna jest jedną z najstarszych miejscowości Gminy Namysłów, pierwsze kronikarskie 
wzmianki na temat jej istnienia datowane są na XIII w. Średniowieczne i nowoŜytne dzieje  
miejscowości nieodłącznie związane były z Namysłowem, Głuszyna stanowiła historycznie 
jeden z krańców Ziemi Namysłowskiej, która obecnie pokrywa się z Powiatem 
Namysłowskim. 
W okresie międzywojennym Głuszyna wraz z Namysłowem weszła w skład państwa 
niemieckiego, stanowiła miejscowość przygraniczną – pomiędzy Głuszyną i sąsiednim 
Rychtalem przechodziła granica polsko – niemiecka. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej miejscowość została objęta programem zasiedlania przez 
ludność polską przeniesioną z kresów wschodnich – większość ludności niemieckiej została 
wysiedlona w roku 1945.  
 
3. Liczba mieszkańców 
 

Ogółem do 18 roku od 19 do 65 
roku męŜczyźni 

od 19 do 65 
roku kobiety 

powyŜej 65 roku 
męŜczyźni i kobiety 

 
922 

 

 
171 

 
333 

 

 
289 

 

 
129 

 

 
4. Bezrobocie 
 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem z prawem do zasiłku Wyszczególnienie 

razem kobiety razem kobiety 

Ogółem, w tym: 46 30 8 6 

do 25 roku Ŝycia 18 13 7 6 
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długotrwale bezrobotne 11 7 0           0 

powyŜej 50 roku Ŝycia 6 1 1 0 

bez kwalifikacji zawodowych 11 5 
 
1 
 

0 

(PUP, stan na 28.05.2008.) 

 
II.  Inwentaryzacja zasobów 

 
5. Infrastruktura społeczna 
 
Oświata 
 
W Głuszynie funkcjonuje Zespół Szkolno – Przedszkolny, w skład którego wchodzi 
przedszkole oraz szkoła podstawowa. Uczęszczają do niego wychowankowie i uczniowie z 
Głuszyny oraz okolicznych miejscowości.  
 
 
SłuŜba zdrowia 
 
W miejscowości nie funkcjonują Ŝadne instytucje ochrony zdrowia. NajbliŜszą instytucją tego 
typu jest Ośrodek Zdrowia w Kowalowicach oddalony o ok. 5 km. 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne 
 
W Głuszynie nie funkcjonują zawodowe instytucje bezpieczeństwa publicznego. NajbliŜsze 
placówki policji mieszczą się w Rychtalu (ok. 3 km) oraz Namysłowie (ok. 15 km.) 
W Głuszynie istnieje komenda ochotniczej straŜy poŜarnej, wyposaŜona w wóz bojowy. 
Jednostka nie jest zarejestrowana w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. 
NajbliŜsza jednostka zawodowej straŜy poŜarnej znajduje się w Namysłowie (ok. 15 km.).     
 
Infrastruktura techniczna 
 
 
Zaopatrzenie w wodę 
 
Głuszyna jest w pełni zwodociągowania. Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dostęp 
do bieŜącej wody pitnej. 
 
Kanalizacja 
 
Miejscowość nie jest skanalizowana. Kanalizacja planowana jest w ramach projektu 
kompleksowej kanalizacji Powiatu Namysłowskiego współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności.   
 
Sieć gazowa 
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Miejscowość nie jest zgazyfikowana. Dostęp do gazu odbywa się poprzez butle gazowe 
nabywane przez poszczególne gospodarstwa domowe.  
 
 
Sieć energetyczna 
 
Miejscowość jest w pełni zelektryfikowana. Wszystkie gospodarstwa domowe posiadają 
dostęp do energii elektrycznej. 
 
 
Komunikacja 
 
Głuszyna nie posiada połączenia kolejowego. Linia Namysłów – Syców została wyłączona z 
uŜytkowania w latach 90. ubiegłego wieku.  
Połączenia autobusowe miejscowości to przede wszystkim linia Namysłów – Brzezinka, 
obsługiwana przez PKS Namysłów (ok. 5-8 kursów dziennie). Ten środek komunikacji daje 
moŜliwość dotarcia do Namysłowa w czasie ok. 30 minut. 
Zabudowa mieszkalna miejscowości skupiona jest wokół drogi powiatowej, łączącej 
Namysłów z Brzezinką, oraz wokół ulicy Długiej, nie posiadającej nawierzchni asfaltowej. 
Ponadto Głuszyna posiada połączenie drogami gminnymi i powiatowymi z sąsiednimi 
miejscowościami: Rychtalem, Smogorzowem i Trębaczowem. 
Głuszyna nie posiada dostępu do wodnych ciągów komunikacyjnych. Nie posiada równieŜ 
wyznaczonych ścieŜek rowerowych. 
W Głuszynie funkcjonuje sieć telefoniczna. 
 
 
Gospodarka 
 
 

Wielkość gospodarstw indywidualnych 
1-2 ha powyŜej  

2-5 ha 
powyŜej  
5-7 ha 

powyŜej  
7-10 ha 

powyŜej  
10-15 ha 

powyŜej  
15 ha 

 
60 

 
32 

 
8 

 
16 

 
32 

 
19 
 

 
 
Zabytki: 
 
Brak zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 
 
 
Pomniki przyrody: 
 
W obrębie lasów naleŜących do Głuszyny znajduje się 1 pomnik przyrody – dąb zwany 
Bartkiem. 
 
 
Instytucje: 
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Brak instytucji o charakterze ponadlokalnym. 
 
 

III.  Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Wielkość – duŜa powierzchnia i 

liczba mieszkańców (największe 
sołectwo Gminy Namysłów). 

2. Wysoki stopień integracji 
wewnętrznej mieszkańców. 

3. Dobry poziom infrastruktury 
społecznej (Dom Kultury, Zespół 
Szkolno – Przedszkolny). 

4. Dobry poziom infrastruktury 
technicznej (wodociągi, sieć 
energetyczna). 

 

1. PołoŜenie – na obrzeŜu gminy i 
województwa.  

2. Brak ciągu kolejowego.  
3. Niewystarczający poziom 

infrastruktury drogowej.  
4. Brak elementów infrastruktury 

umoŜliwiającej wspólne spędzanie 
czasu mieszkańców (place zabaw, 
skwery itp.). Brak większych 
zakładów pracy. 

5. Wysokie bezrobocie oraz niskie 
dochody gospodarstw domowych. 

6. Niewystarczające własne środki 
finansowe na realizację projektów 
prorozwojowych. 

 
SZANSE ZAGROśENIA 

1. Dostępność funduszy zewnętrznych 
przeznaczanych na rozwój obszarów 
wiejskich (funduszy UE i krajowych). 

2. Powroty osób pracujących poza 
granicami kraju. 

3. Rozwój przedsiębiorczości – sektora 
MSP. 

 

1. Migracje zagraniczne.  
2. Ucieczka młodych i wykształconych. 

 
IV.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych 

 
 
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej. 
 
Działania: 

1) Remont zaplecza kuchennego przy Domu Kultury. 
2) Uruchomienie 3 placów zabaw (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, w sąsiedztwie parku obok dawnego 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego, oraz w sąsiedztwie skrzyŜowania ul. Głównej i Krótkiej) 
3) Remont sali sportowej przy Domu Kultury. 
4) Wyznaczenie trawiastego boiska do piłki siatkowej w rejonie parku obok dawnego PGR. 

 
Priorytet 2:  Zabezpieczenie i modernizacja obiektów religijnych 
 
Działania: 
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1) Remont Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych – w szczególności dachu, stropu i wieŜy. 
2) Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu parafialnym. 
3) Remont ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego p.w. Wszystkich Świętych 
4) Uporządkowanie i zabezpieczenie cmentarza ewangelickiego. 

 
Priorytet 3:  Bezpieczeństwo publiczne i komunikacyjne. 
 
Działania: 

1) Instalacja oświetlenia ulicznego – ok. 5-8 lamp w wybranych punktach miejscowości. 
2) Budowa chodników na całej długości ul. Głównej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego do Domu Kultury. 
3) Ustawienie siatek zabezpieczających boisko od strony ul. Głównej i Kościelnej. 

 
Priorytet 4: Rozwój toŜsamości Głuszyny i konsolidacja mieszkańców 

 
Działania: 

 
1) Zakup nowych mundurów dla OSP.  
2) Ustawienie jednolitych tabliczek z nazwami ulic oraz uruchomienie programu wymiany tabliczek z 
numerami domów dla mieszkańców wioski. 
3) Budowa skweru integracyjnego z grillem w miejscu dawnego kościoła luterańskiego. 
4) Uporządkowanie parku obok dawnego PGR (wyznaczenie tras spacerowych, ustawienie ławek, koszy na 
śmieci itp.). 

 
V. Szacunkowy kosztorys planowanych przedsięwzięć. 

 
Priorytety  Nazwa zadania Koszt (w zł) 
Priorytet 1  230 000,00 
 1.1 70 000,00 
 1.2 60 000,00 
 1.3 70 000,00 
 1. 4 30 000,00 
Priorytet 2  400 000,00 
 2.1 200 000,00 
 2.2 100 000,00 
 2.3 50 000,00 
 2.4 50 000,00 
Priorytet 3  350 000,00 
 3.1 200 000,00 
 3.2 100 000,00 
 3.3 50 000,00 
Priorytet 4  250 000,00 
 4.1 50 000,00 
 4.2 100 000,00 
 4.3 50 000,00 
 4.4 50 000,00 
 


