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• W prezentacji chciałbym omówić temat 

zagospodarowania przestrzennego starego 

miasta Głogowa. Jest to historyczna dzielnica 

mieszkalno-usługowa która została zniszczona 

w 95% w wyniku działań wojennych w 1945r i 

do dziś trwa jego odbudowado dziś trwa jego odbudowa



• Aktualny stan i rozwój naszego starego miasta 

uważam na bardzo dobrym poziomie, lecz 

według mojej opinii jak i osób z którymi się 

konsultowałem teren ten nadal pozostawia 

wiele do życzenia. Brakuje miejsc gdzie można 

było by wraz z rodziną miło spędzić było by wraz z rodziną miło spędzić 

popołudnie jak i powodów dla których turysta 

odwiedzający nasze miasto chciałoby wrócić 

do niego po raz drugi 



Pomysł na poprawę wizerunku 



• Głogowskie stare miasto posiada wiele 

interesujących miejsc kulturalno-turystycznych 

takie jak:

• Fosa miejska

• Kościół Bożego Ciała 

• Ruiny kościoła św. Mikołaja• Ruiny kościoła św. Mikołaja

• Ratusz miejski 

• Zamek dzieci głogowskich 

• Fragmenty miejskich ruin 



• Przeprowadzana jest również rozbudowa 

kamienic mieszkalnych jak i plany 

inwestycyjne

�Zagospodarowania terenu Ostrowa tumskiego

�Zagospodarowanie bulwaru nadodrzańskiego 

�Zagospodarowanie nadodrzańskich terenów �Zagospodarowanie nadodrzańskich terenów 

starego miasta 

i wiele innych



• Kierunek rozbudowy miasta kierowany jest w 

stronę rzeki, gdzie tamtejsze tereny są 

wyjątkowym miejscem zarówno w skali miasta 

jak i regionu. Jest to obszar gdzie przenikają 

się walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny 

odry. Budowa bulwaru nadodrzańskiego 

będzie stanowić atrakcję turystyczną jak i będzie stanowić atrakcję turystyczną jak i 

miejsce rekreacji dla mieszkańców 







• Warto pomyśleć nad połączeniem tego 

miejsca wraz z centrum starego miasta. Które 

znajduje się pod ratuszem poprzez np. 

szerokie trakty piesze na których 

organizowane będą mogły  być rożnego 

rodzaju imprezy takie jak:rodzaju imprezy takie jak:

�Jarmarki

�Występy artystyczne 

�Pokazy

�bulwary



• Dużym mankamentem jest również brak 

placów zabaw jak i brak placu publicznego, 

miejsca gdzie w spokoju można przystanąć, 

usiąść i rozkoszować się widokiem miasta jaki i 

spędzić czas na rodzinnym pikniku.

w obrębie placu powinny znajdować się 

pomniki, kolumny, fontanny, słupy pomniki, kolumny, fontanny, słupy 

ogłoszeniowe, inne obiekty małej architektury 

jak i drzewa, krzewy, rośliny.





• Idealną przestrzenią na powstanie tego typu 

placu jest niezagospodarowany teren 

znajdujący się przed ratuszem. W miejscu 

gdzie znajdują się zarośnięte krzewy i chwasty 

powstał by teren przyjazdy dla mieszkańców 

miasta jak i dla turystów, natomiast zabytkowe 

ruiny można przekształcić w budynki ruiny można przekształcić w budynki 

przedsiębiorcze z których miasto czerpało by 

zyski lub odrestaurować je i stworzyć  zabytek 

który wyróżniał by nasze miasto



• Głogowskie stare miasto ma bardzo duży 

potencjał, aby stać się miejscem wyjątkowym 

na terenie dolnego śląska. Planów i pomysłów 

na jego realizację jest bardzo dużo, lecz nie 

każdemu będą one odpowiadały. Trzeba 

pamiętać, że najważniejsze jest dbanie o 

dobry wizerunek naszego miasta a nie o 

interesu poszczególnych osób. Zróbmy interesu poszczególnych osób. Zróbmy 

wszystko aby za paręnaście lat miejsce to było 

tętniące życiem spotkań ludzi oraz jednym z 

głównych punktów wycieczek odwiedzających 

turystów. 



• Dziękuję za uwagę

•Piotr Brodowski


