
Podstawowe dane o Głogowie:  
• powierzchnia: 35,24 km2 
• populacja: 68 279   
• populacja regionu: ok. 88 tys. 
• populacja Dolnego Śląska: ok. 3 mln 
• odległości:  Wrocław – 100 km 

Poznań – 120 km 
Berlin – 250 km 
Warszawa – 450 km 
Granice: PL–D - ok. 100 km 

   PL–CZ - ok. 100 km 

  

Głogów 
 www.glogow.pl 

 

Dlaczego Głogów? 
Głogów jest miastem, gdzie historia styka się 
z nowoczesnością. To dobre miejsce dla rozwoju 
kultury i rozrywki, ale przede wszystkim to miasto 
przygotowane do rozwoju biznesu i realizacji nowych, 
śmiałych przedsięwzięć gospodarczych. Nasze Miasto 
stwarza nowe perspektywy dla każdego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region Głogowski 

 Na Region Głogowski składają się 
miejscowości z powiatu głogowskiego, w tym miasto 
Głogów. Liczba ludności regionu wynosi ogółem 
ok. 88 tys. mieszkańców. Prawie w całości miasto 
Głogów leży na lewym brzegu rzeki Odry. Tutaj 
znajdują się też miejscowości Gmin: Jerzmanowa, 
Pęcław, Żukowice i częściowo Gminy Głogów. 
Pozostała część Gminy Głogów leży po północnej 
stronie rz. Odry wraz z Gminą Kotla.  
 
 
 
     Liczba mieszka ńców regionu Głogowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

    * Dane GUS, stan na 31.12.2010 r.

Lp. Miasto / Gmina Liczba mieszkańców * 

1. M. Głogów 67 613 

2. Gm. Głogów  6 104 

3. Gm. Jerzmanowa 3 954 

4. Gm. Kotla 4 253 

5. Gm. Pęcław 2 301 

6. Gm. Żukowice 3 536 

RAZEM: 87 761 

KONTAKT:  
Piotr Poznański – Kierownik Działu Polityki i Promocji Gospodarczej  

Urzędu Miejskiego w Głogowie 
67-200 Głogów, Rynek 10  

tel. +48 76 7265 442, tel./fax +48 76 7265 447 
e-mail: wpg@glogow.um.gov.pl  

www.glogow.pl 



 

Komunikacja 

Głogów leży w ważnym punkcie komunikacyjnym, w jego okolicy znajduje się port przeładunkowy nad 
rzeką Odrą, węzeł kolejowy, drogi krajowe stanowiące połączenie z granicami państwa, oraz drogi 
wojewódzkie.  
 
Linie kolejowe:   
połączenia w kierunku Leszna, Wrocławia, 
Legnicy, Zielonej Góry i Żagania. 
Najważniejszą jest linia międzynarodowa       
E-59 Szczecin - Głogów - Wrocław - południe 
Europy. 
 
Drogi krajowe:  
Nr 12 - Granica Państwa - Łęknica - Żary -
Żagań - Drożów (Droga Nr 3) - Głogów - 
Leszno - Gostyń - Jarocin - Kalisz - Sieradz - 
Piotrków Trybunalski - Opoczno - Radom - 
Puławy - Lublin - Piaski - Chełm - Dorohusk - 
Granica Państwa 
  
Nr 3 - w odległości ok. 12-stu kilometrów 
od Głogowa przebiega międzynarodowa 
droga E-65 (Nr 3), z którą miasto ma  
bezpośrednie połączenie.  
 
Drogi wojewódzkie: 
Nr 292  - połączenie z drogą krajową Nr 3 - Bytom Odrzański - Głogów - Rudna - Lubin 
Nr 319  - Głogów - Sława 
Nr 329  - Głogów - Jerzmanowa - Nw. Osiedle (połączenie z drogą krajową Nr 3) 

Granice:  
Około 100 km dzieli Głogów od granicy polsko - czeskiej i polsko – niemieckiej. 

Autostrady:  
W odległości 60 km na południe od Głogowa przebiega 
autostrada A4, natomiast ok. 100 km na północ autostrada 
A2.  

Lotniska: 
W promieniu 120 km od Głogowa zlokalizowane są duże 
aglomeracje miejskie, takie jak Wrocław i Poznań, które 
posiadają w swym obrębie międzynarodowe porty lotnicze. 
 
Międzynarodowe poł ączenia lotnicze 

Wrocław  Poznań 
Kraj  Miasto  Kraj  Miasto  

Polska Warszawa, Gdańsk, Rzeszów Polska Warszawa, Wrocław, Katowice, 
Kraków, Szczecin, Gdańsk 

Wielka 
Brytania 

Londyn Stansted, Londyn Luton, Glasgow 
Prestwick, Liverpool, Bristol, East Midlands, 
Doncaster Sheffield, Bournemouth 

Wielka 
Brytania 

Londyn Stansted, Londyn Luton, 
Liverpool, Bristol, Doncaster 
Sheffield, Edynburg 

Niemcy Frankfurt nad Menem, Monachium, 
Dortmund, Düsseldorf 

Niemcy Frankfurt, Monachium, Dortmund, 
Düsseldorf 

Irlandia Dublin, Cork, Shannon Irlandia Dublin, Cork 
Norwegia Oslo Rygge, Oslo Torp Norwegia Oslo Torp / Sandefjord, Oslo 

Rygge, Oslo Gardermoen 
Dania Kopenhaga Dania Kopenhaga 
Włochy Rzym Ciampino, Mediolan Bergamo, 

Bolonia, Piza, Wenecja, Treviso 
Włochy Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, 

Mediolan Bergamo, Bolonia 
Francja Paryż Beauvais Francja Paryż Beauvais 
Hiszpania Barcelona Girona, Alicante, Malaga Hiszpania Madryt, Barcelona, Malaga, 

Palma de Mallorca 
Szwajcaria Malmö Szwecja Sztokholm Skavsta 
Holandia Eindhoven Chorwacja Zadar 
Belgia Bruksela Charleroi   
Malta Malta   
Ukraina Lwów   
Grecja  Kreta (Chania)   

 
 
 

Miasto  Odległo ść [km]  
Legnica 60 
Zielona Góra 60 
Wrocław 100 
Poznań 120 
Berlin 250 
Warszawa 450 

Przykładowe odległo ści od Głogowa:  

� 

� 



 
Istnieje kilka wa żnych powodów, dla których Głogów jest atrakcyjnym m iejscem dla 
inwestorów:  
 
1. Lokalizacja ... 

• południowo - zachodnia Polska - północna 
część województwa dolnośląskiego 

• położenie pomiędzy aglomeracjami – 
w promieniu 120 km od Głogowa 
zlokalizowane są duże aglomeracje miejskie, 
takie jak Wrocław i Poznań, których atutem są 
silne ośrodki naukowe, kulturalne 
i ekonomiczne 

• ośrodkek regionalny oraz tzw. miasto brama - 
funkcja naturalna dla miejscowości położonej 
na granicy województwa, ma za zadanie 
„zszywać” Dolny Śląsk z otoczeniem, 
ogniskując inicjatywy międzyregionalne 
i  transgraniczne, a jednocześnie stanowić 
„wizytówkę” regionu i czerpać korzyści z ruchu 
turystycznego 

• bliskość granicy niemieckiej i czeskiej 
(ok. 100 km), w tym łatwy dojazd do lotnisk 
w Berlinie 

• położenie nad rzeką Odrą oraz dobra 
komunikacja drogowa i kolejowa 

 
2. Praca oraz prowadzenia działalno ści gospodarczej ... 

• niższe niż w dużych aglomeracjach koszty pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej 
• niższe ceny nieruchomości 

 

3. Dost ępno ść kadr ... 

duża liczba szkół średnich oraz różnorodny profil kształcenia wyższego sprawiają, że młodzi ludzie 
zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe. Głogów to miasto, które jest pełne dobrze wykształconych 
ludzi, znających języki obce. Mieszkańcy Głogowa są ambitni, pracowici, otwarci na rozwój 
i innowacje, nastawieni na ciągłe podwyższanie swoich kwalifikacji.  
 
4. Miasto o bogatych tradycjach historycznych ... 

to nie tylko dogodne położenie, ale również warunki wynikające z bogatej tysiącletniej historii miasta 
oraz licznych zabytków kultury materialnej. Dzięki ciągłej odbudowie kolejnych zabytków, Głogów staje 
się dolnośląską perełką kulturalną i turystyczną. Bary, restauracje, puby, kina i ośrodki kultury oraz 
kalendarz wypełniony kulturalnymi imprezami sprawia, że miasto żyje. 
 
5. Otwarto ść na inwestorów oraz wszechstronna pomoc ... 

• Polska przeżywa bezprecedensowy napływ inwestycji zagranicznych 
• duże metropolie - wybór największych inwestorów 
• Głogów – indywidualne podejście, wszechstronna pomoc 
• władze miasta oraz społeczność lokalna przykładają dużą wagę do zaspokajania potrzeb 

inwestorów. Zainteresowanym inwestowaniem w Głogowie władze miasta oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego służą kompleksową pomocą w załatwianiu formalności.  

 
6. Atrakcyjne tereny inwestycyjne ... 

W pełni uzbrojone tereny Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej  oraz ogromne rezerwy terenów 
w  Miejskiej Strefie Inwestycyjnej  stanowią jeden z najważniejszych argumentów dla lokalizacji 
nowych przedsięwzięć w Głogowie. 
 



 
 

Kierunki rozwoju  

Gospodarka Głogowa 

Głogów zaczął dynamicznie rozwijać się dzięki odkryciu w 1957 roku rud miedzi i powstaniu w pobliżu 
kopalń oraz jednej z największych hut miedzi na świecie. Obecnie Głogów jest miastem o wyraźnie 
rozwiniętej funkcji przemysłowej. Znajduje się w strefie silnego oddziaływania KGHM-u. Głównym 
sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. Kopalnie oraz Huta Miedzi Głogów są atrakcyjnymi, 
wielkimi przedsiębiorstwami, stanowiącymi ogromny rynek pracy dla tysięcy mieszkańców miasta. 
Władze miasta Głogowa nie poprzestają jednak na tym. Samorząd wykorzystując różne mechanizmy 
dla rozwoju inwestycji, stwarza dogodne warunki do powstania nowych miejsc pracy. 
 

Polityka rozwoju gospodarczego stwarzaj ąca zach ęty dla inwestorów 

Samorząd kształtuje przyszłość Głogowa poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla nowych 
i rozwoju już istniejących inwestycji. 
 

Dobry klimat dla inwestycji: 

• przychylno ść władz miasta oraz społeczności lokalnej wobec nowych inwestorów 

• potencjał  w terenach inwestycyjnych 

• teren Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej objęty podstrefą Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  

 
Zachęty podatkowe  - na podstawie zezwolenia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
firmy, które ulokują swoją siedzibę oraz będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
strefy, mają prawo do całkowitego zwolnienia w podatku dochodowym. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie internetowej http://lsse.eu/ 
Firmy zatrudniające absolwentów lub osoby bezrobotne, mogą ubiegać się o subwencje  
z Urzędu Pracy na finansowanie szkoleń, kosztów pracy oraz wyposażenia utworzonych 
stanowisk pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
http://www.pup.glogow.pl/  
 

• pomoc dla przedsi ębiorców - ulgi w podatku od nieruchomo ści   
Rada Miejska w Głogowie podjęła uchwały w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, oraz w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.  
 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą, którzy:  
- zrealizują nową inwestycję, 
- inwestując, utworzą nowe miejsca pracy, 
- w ramach pomocy de minimis, utworzą nowe stałe miejsca pracy. 

 
Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie dotyczące pomocy dla przedsiębiorców:  
- pomoc regionalna - Nr VIII/66/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. 
- pomoc de minimis - Nr VIII/67/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. 

 
• przyjazny Urząd – pomoc w załatwianiu formalności 

• w Urzędzie Miejskim w Głogowie, w Wydziale Rozwoju Miasta potencjalny inwestor otrzyma 
komplet informacji o istniejących na terenie Głogowa wolnych terenach inwestycyjnych 

 

Tereny inwestycyjne 

Gmina Miejska Głogów posiada w swojej ofercie atrakcyjne tereny inwestycyjne pod różne 
przeznaczenie: przemysł, usługi, handel, mieszkalnictwo. Wśród tych terenów na szczególną uwagę 
zasługuje oferta terenów Zachodniej Dzielnicy Przemysłowej włączonej do Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Miejskiej Strefy Inwestycyjnej oraz Starego Miasta. 
 

 
 

 



 
 
 
Stare Miasto 

Dziś Stare Miasto jest dużym placem budowy, prowadzona jest zabudowa poszczególnych kwartałów 
kamienicami mieszkalno – usługowymi oraz obiektami handlowymi. Gmina Miejska Głogów uzbraja 
teren Starego Miasta poprzez budowę ulic, parkingów, infrastruktury technicznej. Inwestor nabywający 
nieruchomość przeprowadza badania archeologiczno-architektoniczne, które są podstawą do 
dalszych prac projektowych. Całość prac odbywa się pod okiem Konserwatora Zabytków. Działki 
przeznaczone są pod usługi komercyjne, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi 
publiczne, w tym usługi zdrowia i opieki społecznej, parkingi. 
 

Firmy, które ju ż zainwestowały w Głogowie:  

Lp. Nazwa firmy  Rodzaj działalno ści  

1 BP Stacja paliw 

2 Statoil Stacja paliw 

3 Shell Stacja paliw 

4 Qubus Hotel Hotel 

5 CRH Termo Organika Fabryka styropianu 

6 O.K. Park Sztuczne lodowisko, ogród zabaw dla dzieci, pasaż usługowo - handlowy 

7 SITA POLSKA Usługi komunalne 

8 DIALOG Telefonia lokalna 

9 Gelsenwasser AG Udziałowiec w PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 

10 Renault Salon i serwis 

11 Smulders Group FAMABA – produkcja wież wiatrakowych 

12 InterMarche, BricoMarche Supermarket spożywczy i budowlany + zabudowa towarzysząca 

13 Skoda Salon i serwis 

14 LANDSKROON Firma dziewiarska 

15 TESCO Hipermarket spożywczy, stacja paliw 

16 Castorama Polska S.A.  Hipermarket budowlany 

17 Carrefour Hipermarket spożywczy 

18 Galeria Głogów Galeria 

19 Jysk Sypialnia, łazienka, mieszkanie 

20 Media Expert AGD RTV 

21 Komfort Dywany 

22 Media Markt AGD RTV 

23 McDonald`s Restauracja 

24 Głogowskie Obiekty Sportowe Kompleks rekreacyjno-sportowy z zespołem basenów 

25 Galeria Dworcowa Kompleks handlowo-usługowy 

26 Galeria Wnętrz Mercus Salon wnętrz 

27 Lidl Supermarket spożywczy 

28 Aldi Supermarket spożywczy 

 
 



Liczba jednostek zarejestrowanych w Głogowie, w sys temie REGON z podziałem na sekcje: 

 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Górnictwo i wydobywanie 

Przetwórstwo przemysłowe 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Budownictwo 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa  
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

Transport i gospodarka magazynowa 

Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

Informacja i komunikacja 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

Edukacja 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

Pozostała działalność usługowa 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa  
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 

     Łączna liczba jednostek w systemie REGON: 6 780 
 
Źródło: GUS, grudzień 2011 r. 

 
Koszty prowadzenia działalno ści gospodarczej  
 
Podstawowe informacje dla inwestora: 

Przykładowe ceny mediów: 
Energia elektryczna: 0,58 zł / KWh* (0,132 EURO / KWh)**  
Gaz: 1,5268 zł / m3* (0,3469 EURO / m3)** 
Woda + kanalizacja: 8,81 zł / m3 (2 EURO / m3)** 
 
Koszty zatrudnienia: 
Minimalne wynagrodzenie za pracę: 1 500 zł / miesiąc (341 EURO / miesiąc)** 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw: 3 719,81 zł / miesiąc (845 EURO / 
miesiąc)** 

 
Sieć telekomunikacyjna 

Na terenie miasta zlokalizowane są sieci telefonii przewodowej:  
• Orange – Telekomunikacja Polska S.A.  
• Telefonii Dialog S.A.  
• Telewizja Kablowa Master Sp. z o.o. 

 

*    cena zawiera: cenę energii elektrycznej/gazu, opłatę za usługę dystrybucyjną i podatek VAT – 23% 
** 1 EUR / 4,4007 zł 



 
 
Poza siecią telefonii przewodowej na terenie miasta działa czterech operatorów telefonii komórkowej:  

• Orange – PTK Centertel 
• Play – P4 
• Plus - Polkomtel 
• T-Mobile - PTC 

 
Przykładowe ceny dost ępu do sieci internetowej: 

Operator  PLN / m-c EUR / m-c 
Orange  49,20 - 3 393,57 11,18 - 771,14 
Telefonia Dialog 49,00 - 1 992,60  11,14 - 452,79 
Telewizja Kablowa MASTER Sp. z o.o.              49,00 - 190,00 11,14 - 43,18 

 

1 EUR / 4,4007  zł 
 

Kapitał ludzki  
 
Liczba mieszkańców Głogowa według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 68 279 z czego 
35 496 to kobiety a 32 783 to mężczyźni.  
Społeczeństwo głogowskie stanowi ludność napływowa. Dynamiczny rozwój miasta i przyrost ludności 
wiąże się z przemysłem miedziowym. Powstające kopalnie i huty przyciągnęły do miasta kilkadziesiąt 
tysięcy mieszkańców.  
W wyniku bogacenia się społeczeństwa głogowskiego, zmienia się styl życia: mieszkanie w bloku 
zamienia się na mieszkanie we własnym domu pod miastem. Największymi osiedlami 
mieszkaniowymi nadal pozostają osiedla: Kopernik – ok. 20 000, oraz Piastów Śląskich – ok. 11 500 
mieszkańców. 

 

 Liczba mieszka ńców Głogowa w latach 2000 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Dane Urzędu Miejskiego w Głogowie 

 
Liczba mieszka ńców Głogowa z podziałem na grupy wiekowe: 

Przedział wi ekowy  Kobiet  Mężczyzn  Liczba og ółem 

0 – 6 2 257 2 221 4 478 

7 – 12 1 735 1 845 3 580 

13 – 15 925 949 1 874 

16 – 20  1 712 1 808 3 520 

21 – 29 4 583 4 789 9 372 

30 – 59 15 915 14 727 30 642 

60 – 69 5 109 4 545 9 654 

70 – 89 3 125 1 875 5 000 

90 i więcej 135 24 159 

 
Źródło: Urząd Miejski w Głogowie (stan na dzień 31.12.2011 r.) 

 

 

Rok 
Liczba 

mieszkańców * 

2000 74 324 

2001 73 166 

2002 72 700 

2003 72 197 

2004 71 686 

2005 71 312 

2006 70 726 

2007 69 978 

2008 69 472 

2009 69 152 

2010 68 811 

2011 68 279 



 
Wykwalifikowany rynek pracy  

• ok. 20% społeczeństwa miasta to ludzie, którzy nie ukończyli 21 lat 
• ponad 46 % społeczeństwa głogowskiego posiada wykształcenie średnie i wyższe 

 

Poziom wykształcenia: 
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Ogółem 60529 5860 2256 19796 5828 13968 15892 14293 1494 938 

Mężczyźni 29270 2637 494 9070 1573 7497 9716 6258 626 469 

Kobiety 31259 3223 1762 10726 4255 6471 6176 8035 868 469 

Źródło: (Dane ze spisu powszechnego z 2002 r.) 

 
Bezrobocie 
 
Na dzień 31 marca 2012 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Głogowie wynosiła 4 802 osób. Stopa bezrobocia w powiecie głogowskim wyniosła 15,1%, 
w województwie dolnośląskim - 13,4%, w kraju – 13,3%. 
 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH 
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ogółem 4852 3457 389 213 311 209 273 

kobiety 2989 2148 233 123 189 134 162 

z prawem do zasiłku 695 548 43 30 24 22 28 

zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 42 36 2 1 2 1 0 

osoby do 12 m-cy od dnia ukończenia szkoły 390 291 21 23 30 9 16 

cudzoziemcy 5 5 0 0 0 0 0 
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do 25 roku życia 1038 688 94 62 77 49 68 

długotrwale bezrobotni 2313 1571 181 110 173 122 156 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka 

661 422 59 39 55 45 41 

powyżej 50 roku życia 1030 763 67 33 74 33 60 

bez kwalifikacji zawodowych 1194 760 104 69 108 66 87 

bez doświadczenia zawodowego 1165 752 104 66 82 71 90 

bez wykształcenia średniego 2517 1649 218 131 207 137 175 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko 
do 18 roku życia 

565 389 46 24 40 30 36 

osoby, które po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia 

101 65 6 7 10 3 10 

niepełnosprawni 267 205 19 7 10 8 18 
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wyższe 628 515 44 21 14 13 21 

policealne i średnie zawodowe 1216 909 93 47 64 41 62 

średnie ogólnokształcące 491 384 34 14 26 18 15 

zasadnicze zawodowe 1331 932 105 58 88 70 78 

gimnazjalne i poniżej 1186 717 113 73 119 67 97 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie (dane z 29.02.2012 r.) 
 



 

Edukacja 

Duża liczba szkół średnich oraz różnorodny profil kształcenia wyższego sprawiają, że młodzi ludzie 
zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe. 
W Głogowie istnieje kilkanaście szkół średnich - liceów ogólnokształcących, techników 
ekonomicznych, samochodowych, budowlanych, rolniczych oraz zawodowych, które kształcą 
w następujących zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik, technik 
mechanik organizator systemu zapewnienia jakości, technik elektronik, technik teleinformatyk.  

 

Szkoły średnie na terenie Głogowa 

Rodzaj szkoły  Ilość szkół  

Licea ogólnokształcące ponadgimnazjalne dla młodzieży 4 

Zespoły szkół ponadgimnazjalne dla młodzieży 6 

Ponadgimnazjalne technika dla młodzieży 6 

Ponadgimnazjalne zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży 4 

 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Głogowie, 2011 
 

Ilość uczniów wybieraj ących na maturze wybrany przedmiot w roku szkolnym 2 011/2012 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Głogowie 

 

Szkolnictwo wy ższe 

W Głogowie dynamicznie działają szkoły wyższe: 

Państwowa Wy ższa Szkoła Zawodowa , kształcąca studentów m.in. na kierunku:  
• ekonomia (specjalności: menedżer w administracji publicznej, rachunkowość, 

przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe), 
• automatyka i robotyka (specjalności: wizualizacja procesów przemysłowych, 

komputerowe systemy sterowania, robotyka i mechatronika), 
• metalurgia (specjalności: przeróbka plastyczna metali nieżelaznych, inżynieria procesów 

ekstrakcyjnych metali nieżelaznych, zarządzanie i inżynieria produkcji),  
• pedagogika (specjalności: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza, edukacja przedszkolna, arteterapia), 
• kulturoznawstwo (specjalności: turystyka kulturowa, teatr w animacji kultury, dziennikarstwo), 
• grafika  (specjalność: projektowanie graficzne). 
 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , kształcący studentów na kierunku: 
• finanse i rachunkowość (specjalności: rachunkowość i auditing, rachunkowość i podatki, rynki 

finansowe, zarządzanie finansami). 
 

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi , kształcąca studentów na kierunku: 
• pedagogika (specjalności: doradztwo zawodowe i personalne, edukacja wczesnoszkolna 

i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 
resocjalizacyjna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, prewencja patologii 
i zagrożeń społecznych, psychopedagogika z profilaktyką społeczną), 

• administracja (specjalności: doradztwo podatkowe, procedury sądowo – administracyjne, 
administracja samorządowa, administracja finansowa, specjalizacja europejska), 

• transport (specjalności: logistyka i spedycja, transport drogowy, transport międzynarodowy, 
technologie informatyczne w transporcie). 

 
Absolwenci powyższych uczelni, stanowić będą w przyszłości bazę wysoko wykształconych, 
specjalistycznych kadr. Atutem też jest położenie miasta blisko Wrocławia – silnego wrocławskiego 
ośrodka akademickiego z dostępem do pozostałych specjalności. Duża część młodzieży kształci się 
na uczelniach zlokalizowanych w Poznaniu, Zielonej Górze i Legnicy. 



 
 
Styl życia – kultura, aktywne życie, zakupy, turystyka, kluby 
 
Turystyka, kultura i sport 
 
Turystyka 

Głogów i okolice to atrakcyjny, godny polecenia teren. 1000-letnia historia miasta, pomimo zniszczeń 
drugiej wojny światowej, pozostawiła swój ślad w licznych zabytkach. Warto zobaczyć odbudowujące 
się Stare Miasto, które tworzy niepowtarzalny klimat. Odbudowany ze zniszczeń zamek, barokowy 
kościół p.w. Bożego Ciała czy Ratusz są dumą mieszkańców. Kolegiata znajduje się w trakcie 
odbudowy, a na swoją kolej czeka Teatr Miejski i gotycki kościół p.w. Św. Mikołaja. Wszystkie 
te obiekty znajdują się w otoczeniu powstających kolorowych kamieniczek. 
Miłośnicy fortyfikacji mogą podziwiać pozostałości twierdzy, którą Głogów był praktycznie 
od powstania. Składają się na nią zarówno pozostałości średniowiecznych murów obronnych, 
jak i nowożytne fortyfikacje w postaci fosy czy fortów, okalających niegdyś miasto.  
Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem turystycznym Odry. Już teraz w sezonie organizowane 
są wycieczki statkiem po rzecze, ale plany związania miasta z rzeką są bardziej ambitne.  
 
Koncepcja zagospodarowania bulwaru nadodrza ńskiego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Głogów, posiadając niezbędną infrastrukturę turystyczną, stanowi bazę, z której urządzać można 
wędrówki zarówno piesze, jak i rowerowe. Atutem Głogowa jest to, iż jest on miejscem, gdzie znajdują 
się liczne zabytki architektury, a okolice dominują w walory przyrodnicze. 
Warto zobaczyć malownicze okolice, które tworzą Wzgórza Dalkowskie, a w dalszej odległości 
Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Pojezierze Sławskie.  
 
Godne polecenia w mie ście są: 

- Stare Miasto, będące w trakcie odbudowy z nowymi, stylizowanymi kamienicami przy zachowaniu 
średniowiecznego układu ulic i podziału na kwartały i parcele 

- Zamek, wzniesiony nad brzegiem Odry w poł. XIII w., obecnie jest siedzibą Muzeum 
Archeologiczno - Historycznego 

- Ratusz, datowany na XIII w., wielokrotnie niszczony z wieżą o wysokości ponad 80 m 
- Teatr Miejski (ruina) wzniesiony w 1799 r. 
- Kościół św. Mikołaja (ruina) z poł. XIII w.  
- Kościół i Kolegium Bożego Ciała, późnobarokowy z dwuwieżową fasadą, wzniesiony w latach 

1695-1702 
- Kolegiata na Ostrowie Tumskim, najstarszej części Głogowa 
- Fragmenty obwarowań miejskich pochodzące z czasów średniowiecznych, stanowią naturalną 

ozdobę miasta wytyczając średniowieczną linię zabudowy Głogowa 
- Relikty nowożytnych fortyfikacji Twierdzy Głogów; fosa, kazamaty, korytarze kontrminerskie, blok 

koszarowy - dobrze zachowane po dzień dzisiejszy mogą stanowić największą atrakcję 
turystyczną Głogowa 

- Fort Gwiazdy (XVIII w.) 
- Fort – Ober Redute (XIX w.) 
- Fort Lunette am Schloss See (poł. XIX w.) 
- Zespół Blockhaus Schanze (poł. XIX w.) 
- Wieża artyleryjska (poł. XIX w.) 
 
Kultura 

Głogów jest regionalnym centrum kultury. W mieście odbywają się imprezy nie tylko o ogólnopolskim, 
ale także o międzynarodowym znaczeniu. Należą do nich Międzynarodowe Głogowskie Spotkania 
Jazzowe czy Przegląd Kultury Kresowej. Są to imprezy głęboko zakorzenione w tradycji miasta. 
Odbywają się od wielu lat. Działalność kulturalna związana jest głównie z Miejskim O środkiem 
Kultury  i Muzeum Archeologiczno–Historycznym , jednak nie brak także licznych stowarzyszeń 
kulturotwórczych. Skupiają one ludzi tworzących kulturowy wizerunek miasta.  
Miejski O środek Kultury (MOK)  prowadzi działalność w zakresie popularyzacji kultury oraz szeroko 
pojętej edukacji kulturalnej wśród mieszkańców Głogowa. Podejmuje szereg działań takich jak: 
organizacja spektakli, programów kabaretowych, widowisk estradowych, koncertów jazzowych, 
bluesowych, poezji śpiewanej, obsługa artystyczna imprez branżowych, Międzynarodowe Głogowskie 
Spotkania Jazzowe, Międzynarodowy Festiwal im. Gryphiusa „Muzyka i Słowo”, Weekend Qlturalny, 
Festiwal 7 Kultur. Ponadto w MOK-u na stałe działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Szpula", prowadzona 
jest działalność teatralna i Głogowska Rewia "Graffiti" dla dzieci i młodzieży. Obecnie budynek MOK-u 
jest nowoczesnym obiektem. Oprócz MOK-u dużym ośrodkiem, organizującym liczne imprezy 
kulturalne jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej „Mayday”.  
Muzeum Archeologiczno–Historyczne  gromadzi i udostępnia w postaci wystaw zabytki z dziejów 
miasta. Do najciekawszych należy skarb z Głogowa i odkrycia archeologiczne. Duże nagromadzenie 
w muzeum zabytków archeologicznych wymusiło utworzenie Ośrodka Studyjno – Magazynowego 
Zabytków Archeologicznych, do którego trafiają zabytki z regionu południowo-zachodniego Polski. 
Liczne stowarzyszenia  działające w Głogowe podejmują szereg cennych inicjatyw społeczno–
kulturalnych. Na terenie miasta działają Biblioteki Publiczne. 
 
Sport 

Dzięki posiadanej bazie rekreacyjno – sportowej, głogowski sport stoi na wysokim poziomie. Kompleks 
składa się ze stadionu, hali widowiskowo-sportowej, kortów tenisowych, krytego basenu pływackiego 
z niecką rekreacyjną, z atrakcjami wodnymi, brodzikami i zespołem saunowym, zespołu basenów 
zewnętrznych (basen odkryty z niecką pływacką, niecką rekreacyjną z atrakcjami wodnymi, 
brodzikiem oraz elementami zagospodarowania terenu takimi jak: plaża, boisko, plac zabaw) i boisk. 
Z hali wielokrotnie korzystała reprezentacja kraju, rozgrywając tu mecze międzynarodowe.  
Podobnie, tor motocrossowy uważany jest za jeden z najlepszych w Polsce. Tu odbywają 
się Mistrzostwa Polski i Europy w Motocrossie.  
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Dlaczego Polska? 
 

Znaczny rynek zbytu:  
Populacja: 38,5 mln 

 
Potencjał inwestycyjny: 

• Wzrost PKB w 2011 r.: 4,3%  
• Poziom inflacji w 2011 r.: 4,3% 
• Podatek dochodowy od osób prawnych: 19% 
• Stopa bezrobocia: 12,5% (dane z 31.12.2011 r.) 

 
Strategiczne poło żenie:  

W sercu Europy - Polska leży w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.  
 

Polska graniczy z:  

• Federacją Rosyjską  
• Litwą  
• Białorusią  
• Ukrainą  
• Słowacją  
• Czechami  
• Niemcami 

 
Potencjał ludzki: 

• ponad 20 mln młodych, wyedukowanych i znających języki obce * 
• 24,5 mln Polaków w wieku produkcyjnym * 
• blisko 2 mln studentów szkół wyższych * 
• 470 ośrodków nauczających na poziomie wyższym ** 

 

Zachęty inwestycyjne: 

• 67,3 mld EUR dostępnych na rozwój, infrastrukturę i zasoby kadrowe * 
• 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i kilkadziesiąt parków technologicznych * 

 

Atuty Polski:  

• pod względem powierzchni zajmujemy 9 miejsce na kontynencie  
• jesteśmy największym na świecie producentem węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, 

cynku i ołowiu, a także siarki, soli kamiennej i surowców budowlanych 
• od 2004 roku jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej 
• jesteśmy światowym i regionalnym centrum usług i produkcji 
• zajmujemy 12 miejsce na świecie pod względem atrakcyjności dla Bezpośrednich Inwestycji 

Zagranicznych (BIZ) (raport World Investment Prospects Survey 2010 – 2012, UNCTAD) * 
• jesteśmy Europejskim centrum usług (BPO/SCC) * 

 
*   http://www.paiz.gov.pl 
** Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rok akademicki 2010/2011 
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DOLNY ŚLĄSK 
www.dolnyslask.pl 

 
Wrocław  - stolica województwa   

Populacja:  633 tys. mieszkańców  

 

 
Dlaczego Dolny Śląsk? 
Strategiczne poło żenie:  

• korzystna przygraniczna lokalizacja województwa 
dolnośląskiego (południowo–zachodnia część Polski)  

• Dolny Śląsk graniczy z Niemcami i Czechami 

 

Atuty Dolnego Śląska:  

Gospodarka i infrastruktura: 

• jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, gałęzie przemysłu: 
elektromaszynowy, elektroniczny, maszyn elektrycznych, pojazdów mechanicznych, 
energetyczny, budownictwo, przemysł chemiczny i spożywczy 

• dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, najgęściej rozbudowana sieć połączeń 
drogowych (18,1 tys. km)* i kolejowych (1 766 km)* w Polsce, która przyczynia się 
do dynamicznego rozwoju regionu 

• dobrze rozbudowana komunikacja lotnicza, regularne połączenia z Warszawą, oraz 
połączenia międzynarodowe (m.in. Frankfurt n/Menem, Monachium, Londyn, Kopenhaga) 

• wysoka przedsiębiorczość ludności regionu - podmioty gospodarcze w systemie REGON – 
327,6 tys. osób** 

• liczba osób pracująca w regionie (1 060 tys. osób**) 
• stopa bezrobocia – 12,5% (143,6 tys. osób)** 
• rozwój specjalnych stref ekonomicznych (4 strefy i 53 podstrefy)  
• agencje rozwoju regionalnego, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe  
 

Potencjał ludzki: 

• duży potencjał demograficzny - liczba mieszka ńców:  2 856 tys.**  
• silny wrocławski ośrodek ekonomiczny oraz rozwój szkolnictwa wyższego w innych 

miastach regionu 
• potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny – 400 tys. osób * 
 

Środowisko: 

• zróżnicowane ukształtowanie terenu 
• walory kulturowe  
• atrakcyjne przygraniczne położenie 
• rozwinięta baza uzdrowiskowa i turystyczno-wypoczynkowa 
 

 
 
 
 
 
 

 

*  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dn. 21.08.2007 r., s. 4-55 
    ** Dane GUS, stan na 31.12.2011 r. 

 


