
 
 

Plan Odnowy Miejscowości Smogorzów 
 
 
 

I.  Charakterystyka miejscowości 
 
 1. PołoŜenie : 
 
Smogorzów leŜy w woj. opolskim w powiecie  namysłowskim. Administracyjnie naleŜy 
do Gminy Namysłów, oddalony jest 10 km od Namysłowa. Miejscowość ta graniczy z 
miejscowościami naleŜącymi do 3 województw tj. opolskiego, wielkopolskiego i 
dolnośląskiego i jest najbardziej na północ  wysuniętą miejscowością woj. Opolskiego. 
 
2. Rys historyczny 
 
Smogorzów to najstarsza i niegdyś najsłynniejsza miejscowość ziemi namysłowskiej. 
Sławę zawdzięcza zapisom drukarskim Jana Długosza. Według jego roczników 
Smogorzów był siedzibą  biskupów śląskich, która dopiero za czasów Kazimierza 
Odnowiciela na trwale ulokowani we Wrocławiu. W innym dziele Długosza w „śywotach 
biskupów wrocławskich”, podano równieŜ, Ŝe właśnie w Smogorzowie Mieszko I 
ufundował pierwszą śląską katedrę.Współcześni historycy bardzo sceptycznie podchodzili 
do tych długoszowych zapisów, ale w II połowie XIX wieku tradycję tego miejsca 
szanowano i traktowano powaŜnie. Wierzono wówczas, Ŝe niewielki drewniany 
smogorzowski kościółek to pierwsza wybudowana przez Piastów świątynia na Śląsku. 
„Smogorzowską katedrę” traktowano niczym relikwie, bo w czasach Lompy Ŝywiono 
przekonanie, Ŝe rodowód jej najstarszej modrzewiowej części, moŜna datować na IX 
wiek. W 1854 r spłonął drewniany modrzewiowy kościół . Nowy kościół murowany 
powstał w latach 1861-63 w stylu neogotyckim. 
 
                                          Zabytki Smogorzowa 
 
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela zbudowany w latach 1861-63 
- Cmentarz w miejscu poprzedniego kościoła, pod pozostałą kryptą, określaną według 
tradycji- miejsce spoczynku czterech pierwszych biskupów Wrocławskich 966-1052 
- KrzyŜ kamienny z 1554 z wyrytymi imionami i datami Ŝycia biskupów 
- plebania – zbudowana w 1845, murowana z cegły, otynkowana, piętrowa, prostokątna. 
Na piętrze pomieszczenie, w którym na suficie istnieje malowidło z XIX w., 
przedstawiające biskupa Gotfryda nawracającego pogan, w  krajobrazowym tle widok  
poprzedniego drewnianego kościoła. 
 - Spichlerz Forwarczny-zbudowany w początkach XIX wieku, murowany z cegły, 
otynkowany, prostokątny dwukondygnacyjny o podziałach ramowych, kwadratowych 
oknach i dachu osiowym krytym dachówką. 
-Studnia św. Barbary. Według podań ludowych woda w niej miała uzdrowicielską moc. 
- Głaz narzutowy ,granitowy, zwany „Kamieniem św. Jadwigi”. Według podań na tym 
kamieniu klęczała św. Jadwiga modląc się za biskupów. 
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3.  Liczba mieszkańców 

 
ogółem Do 18 roku 19 do 65 roku 

męŜczyźni 
Od 19-65 roku 
kobiety 

PowyŜej 65 roku 
męŜczyźni i 
kobiety 

506 126 172 141 67 
 

 
4. Bezrobocie  
 

Bezrobotni zarejestrowani 
Ogółem Z prawem do zasiłku 

wyszczególnienie 

razem kobiety razem kobiety 
Ogółem w tym 17 10 3 1 
Do 25 roku Ŝycia 6 4 1 0 
Długotrwale bezrobotni 9 6 0 0 
PowyŜej 50 roku Ŝycia 2 0 0 0 
Bez kwalifikacji zawodowych 3 2 0 0 
 
Gmina Namysłów zaliczana jest do obszarów zagroŜonych szczególnie wysokim 
bezrobociem strukturalnym, Brak miejsc pracy skutkuje bardzo złą sytuacją materialną 
mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich, gdzie bezrobocie wynika głównie z likwidacji 
dawnych PGR- tak teŜ było w sytuacji naszej miejscowości. 
 
 

II.  Inwentaryzacja zasobów 
 
5. Infrastruktura społeczna 
 
Oświata  

Na terenie sołectwa funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych: Przedszkole oraz 
Gimnazjum. Do miejscowego gimnazjum uczęszczają dzieci z miejscowości: 

• Smogorzów,  
• Kowalowice,  
• Objazda, 
• Głuszyna,  
• Józefków,  
• Michalice,  
• Namysłów,  
• Nowy Dwór,  
• Brzezinki. 

   Gimnazjum posiada salę gimnastyczną, która pełni w razie potrzeby rolę świetlicy 
wiejskiej. 
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SłuŜba zdrowia 

Mieszkańcy korzystają z usług medycznych w przychodni w Kowalowicach (lekarz rodzinny) 
oraz  ze specjalistycznych gabinetów lekarskich w Namysłowie.  

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie sołectwa brak jest posterunku policji. Jest natomiast remiza OSP z wozem 
straŜackim. Zadania z zakresu działania policji wykonuje Komenda Powiatowa Policji w 
Namysłowie. 

Infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie w wodę – Wieś jest zwodociągowana praktycznie w 100 %. 

Kanalizacja – wieś nie posiada zbiorowego systemu kanalizacji.  

Sieć gazowa -  Brak sieci gazowej, wieś zaopatrywana jest w gaz butylowy. 

Sieć energetyczna- wieś zaopatrywana jest w energię liniami o napięciu 15 kV, co zapewnia 
zasilanie miejscowości w sposób ciągły. Sołectwo obsługiwane jest przez Energia Pro 
Koncern Energetyczny S.A. w Opolu Rejon Energetyczny Namysłów. 

Komunikacja- Przez teren wsi Smogorzów przebiegają drogi powiatowe: Namysłów – 
Smogorzów – Brzezinka oraz Smogorzów – Pawłowice. Komunikację publiczną zapewnia 
PKS S.A. w Namysłowie. Na terenia wsi są dwa przystanki autobusowe - murowane. 

Gospodarka 

Na terenie wsi znajdują się dwa sklepy spoŜywczo-przemysłowe , ogródek piwny, warsztat 
samochodowy, firma budowlana. We wsi znajduje się 70 gospodarstw rolnych głównie o 
małym areale ziemi. Dlatego teŜ większość z rolników dodatkowo pracuje poza rolnictwem. 

Wielkość gospodarstw indywidualnych 

1-2 ha PowyŜej 2-5 ha PowyŜej 5-7 PowyŜej 7-10 PowyŜej 10-15 PowyŜej 15  
ha 

21 23 2 6 3 15 

 Rolnicy gospodarują na glebach zaliczanych do klas średnich i słabych ( IV-VI klasa 
bonitacyjna) z problemami wodnymi – okresowy brak wody. 

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Mocne strony Słabe strony 
1) zwodociągowanie 
2) potencjał ludzki 
3) plan zagospodarowania 

przestrzennego 

1) słaba infrastruktura (gaz, drogi) 
2) słaba jakość wód gruntowych – 

częste susze 
3) Niski poziom wykształcenia  
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4) bliskość Namysłowa 
5) bogata historia wsi  
6) bogate zabytki 

4) Brak bazy przetwórstwa rolno-
spoŜywczego 

5) Zaniedbana melioracja.  
6) Wysokie bezrobocie 
7) Migracja młodych i wykształconych 

ludzi do miast 
8) Brak placów zabaw 
9) Brak kanalizacji 
10) Niski stan zasobności gospodarstw 

domowych  
11) Niska świadomość społeczna 

Szanse ZagroŜenia 
1) Dokształcanie społeczeństwa poprzez 

szkolenia i kursy 
2) Sprzyjająca polityka regionalna w 

tym adresowana do oszarów 
wiejskich  

3) Zwiększenie dostępności do kapitału i 
środków pomocowych w tym 
pochodzących z UE. 

4) Pozyskanie inwestorów 

 

1) rosnące bezrobocie 
2) migracja młodzieŜy do duŜych miast i 

wyjazdy za granicę ( Irlandia , 
Anglia) 

3) brak własnych środków finansowych 
( jako wkład własny przy projektach) 

 

IV.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych  

 
 
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury sportowej i kulturalnej. 
 
Działania: 

1) Remont dachu sali sportowej (świetlicy wiejskiej) przy Gimnazjum . 
2) Uruchomienie 2 placów zabaw ( przy Gimnazjum oraz w dawnym PGR) 
 

 
Priorytet 2:  Zabezpieczenie i modernizacja obiektów religijnych 
 
Działania: 

1) Remont Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela – w szczególności dachu, odwodnienie,  
2) Budowa  domu pogrzebowego i ogrodzenia na nowo powstałym cmentarzu parafialnym. 
3) Remont zabytkowego ogrodzenia wokół Kościoła Parafialnego  
4) Odnowienie Grobu Biskupów  

 
Priorytet 3:  Bezpieczeństwo publiczne i komunikacyjne. 
 
Działania: 
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1) Instalacja oświetlenia ulicznego – ok.6-8 lamp w wybranych punktach miejscowości. 
2) Budowa chodników na całej długości ul. Głównej. 

 
Priorytet 4: Rozwój toŜsamości Smogorzowa i konsolidacja mieszkańców 

 
Działania: 

 
1) Ustawienie jednolitych tabliczek z nazwami ulic oraz uruchomienie programu wymiany tabliczek z 
numerami domów dla mieszkańców wioski. 
2) Uporządkowanie parku obok dawnego PGR (wyznaczenie tras spacerowych, ustawienie ławek, koszy na 
śmieci itp.). 

 
I. Szacunkowy kosztorys planowanych przedsięwzięć. 

 
Priorytety  Nazwa zadania Koszt (w zł) 
Priorytet 1  100 000,00 
 1.1 70 000,00 
 1.2 30 000,00 
Priorytet 2  800 000,00 
 2.1 500 000,00 
 2.2 100 000,00 
 2.3 150 000,00 
 2.4 50 000,00 
Priorytet 3  220  000,00 
 3.1 20 000,00 
 3.2 200 000,00 
Priorytet 4  100 000,00 
 4.1 50 000,00 
 4.2 50 000,00 
 

 

 
 


