
UCHWAŁA NR XLI/297/2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary na lata 2017-2023, przyjęty uchwałą 
Zebrania Wiejskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości  
Głogówek – Winiary, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko
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I. ZAŁOŻENIA PLANU  

 

       Plan Odnowy Miejscowości Głogówek – Sołectwo Winiary jest najważniejszym 

dokumentem wielowymiarowego planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele 

oraz kierunki rozwoju dzielnicy miasta na kolejne lata w odniesieniu do występujących 

uwarunkowań.  

Plan odnowy miejscowości Głogówek – Sołectwo Winiary, zawiera w szczególności: 

1. Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

2. Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, 

3. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność  

lokalną w okresie, co najmniej 6 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,             

w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem 

szacunkowych kosztów ich realizacji 

 

Przyjęcie konkretnych zadań i kolejność ich realizacji wynika z nakreślonych przez 

mieszkańców obszarów potrzeb o znaczeniu priorytetowym dla poprawy jakości życia               

i inwentaryzacji zasobów miejscowości, identyfikacji oczekiwań mieszkańców dotyczących 

przyszłości miejscowości.  

Plan Odnowy Miejscowości Głogówek – Sołectwo Winiary jest planem otwartym, 

który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany. 

Takie sformułowanie pozwala na pewną swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania 

nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2017-2023 w zależności 

od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej.  Projekt wprowadzonych do Planu 

zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych oraz 

przy współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w  Głogówku. 
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

Położenie   geograficzne :   

Województwo                     opolskie 

Powiat                                 prudnicki 

Gmina                                 Głogówek                       

Strefa numeracyjna              77 

Tablice numeracyjne           OPR     

 

2.1 Położenie  

 

Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau). Gmina Głogówek o powierzchni 

ok. 170 km2 (stan na 31.12.2016, GUS) położona jest w południowej części 

województwa opolskiego i wschodniej części powiatu prudnickiego. Gmina Głogówek 

graniczy z gminami: Strzeleczki (od północy), Krapkowice i Walce (od północnego – 

wschodu), Pawłowiczki i Głubczyce (od południa), Lubrza i Biała (od zachodu)                      

i Reńska-Wieś (od wchodu). Samo Sołectwo Winiary zajmuje ok 481.2645 m2 w 

północno-południowej części miasta. Obecnie w skład Sołectwa Winiary wchodzą 

ulice:  

 3- Maja 

 Batorego (nr parzyste 2-12) 

 Bończyka  

 Damrota 

 Dworcowa (nr nieparzyste) 

 Jana Pawła II 

 Korfantego 

 Kościuszki (nr 4,6,8,10,12) 

 Małe Winiary 

 Pl. Wolności 

 Polna 

 Powstańców (nr parzyste do 24) 

 Rataja 

 Sportowa 

 Świętej Anny 

 Targowa 

 Tyle Winiary 

 Wiejska 

 Winiary  
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Obszar Sołectwa Winiary zaznaczony na kolor zielony.  

Zarys historii 

Głogówek jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Wzmiankowany był już w roku 

1079, a prawa miejskie otrzymał w roku 1275. W połowie XVII wieku, podczas najazdu 

Szwedów, na zamku w Głogówku przebywał przez kilka miesięcy król Polski Jan Kazimierz 

wraz z żoną, co upamiętnia jedna z sal Zamku Dolnego. W pobliskim klasztorze Paulinów 

natomiast przechowywany był w tym czasie jasnogórski Obraz Madonny. Gościł tu również 

słynny niemiecki kompozytor - Ludwik van Beethoven, jego sala również mieści się obecnie w 

Zamku Dolnym, pamięć o tej wizycie gorąco podtrzymywali Oppersdorffowie - wieloletni 

właściciele zamku. Głogówek jest miastem stosunkowo niewielkim, a jego zarys 

uwarunkowany jest w znacznej mierze ukształtowaniem terenu. Zabudowa opiera się 

bowiem o stosunkowo wysoką skarpę nadrzeczną, która określa jego dłuższy, zachodni bok, 

narzucając jednocześnie wydłużenie całego układu na osi północ – południe, przy czym od 

południ występuje dodatkowo naturalna granica układu: jar wypłukany w pradawnych 

epokach. Ośrodek układu – rynek – przesunięty jest właśnie ku południowej części miasta           

i posiada nieregularny rzut zbliżony do trapezu. Ulice wybiegają z naroży rynku oraz 
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przecinają jego dłuższe pierzeje (układ ten obecnie uległ zatarciu). Ku północy wybiega z 

rynku jedna główna ulica kierując się ku Bramie Zamkowej, gdzie u schyłku XIV wieku 

znajdowały się mury miejskie, a za nimi wioska zwana Winiary. Jako oficjalne przedmieście 

Głogówka, Winiary weszły w obręb miasta pod koniec XIV wieku podarowane przez księcia 

Władysława Opolczyka i od tego momentu możemy mówić o funkcjonowaniu Winiar jako 

części miasta a nie oddzielnej wioski. 

 

2.2 Demografia 

Sołectwo Winiary zamieszkuje 1246 osób. Są to osoby w różnym wieku. Duża część 

społeczności Winiar pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, pozostali pracują 

zawodowo, w Głogówku, okolicznych miastach oraz za granicą.  Kolejną grupą społeczności 

są osoby starsze, które  zakończyły już pracę i pozostają na emeryturze lub rencie.  

 

LP ulica stali czasowi razem 

1. 3 Maja 306 24 330 

2. Batorego (nr parzyste2-12) 19 0 19 

3. Bończyka 25 2 27 

4. Damrota 57 1 58 

5. Dworcowa (nr-y nieparzyste) 83 1 84 

6. Jana Pawła II 36 0 36 

7. Korfantego 0 0 0 

8. Kościuszki (nr-y 4,6,8,10,12) 58 12 70 

9. Małe Winiary 18 0 18 

10. Pl. Wolności  104 5 109 

11. Polna 64 0 64 

12. Powstańców (nr-y parzyste od 24) 55 5 60 

13. Rataj 33 0 33 

14. Sportowa 26 1 27 

15. Świętej Anny 91 5 96 

16. Targowa 38 0 38 

17. Tyle Winiary 30 0 30 

18. Wiejska 107 7 114 

19. Winiary 33 0 33 

razem  1183 63 1246 

             Stan mieszkańców na dzień 30.06.2017r.  
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 

 

3.1 Zasoby przyrodnicze  

 

W podziale fizyczno- geograficznym gmina Głogówek położona jest na Nizinie Śląskiej,        

w mezoregionie Kotliny Raciborskiej. Obszar gminy cechuje się na ogół rzeźbą równinną, 

fragmentarycznie w części południowo-wschodniej i północno-zachodniej przechodzącą w 

rzeźbę falistą. Gmina Głogówek leży w rejonie o urozmaiconej rzeźbie terenu, dominują tu 

gleby brunatne i czarnoziemy, oraz silnie rozdrobniony i rozproszony zasób leśny. W mieście 

znajduje się park miejski obfitujący w okazy takich drzew jak dąb szypułkowy, buk pospolity i 

lipa drobnolistna. Spośród gatunków pochodzenia obcego do najciekawszych zaliczyć należy 

rosnące po północnej stronie zamku, na polanie górnego tarasu, platany klonolistne. Przy 

dawnym wejściu głównym do zamku - tulipanowiec amerykański, oraz okazy starych 

żywotników przed dawną oranżerią. Na uwagę zasługują również skrzydłorzechy kaukaskie, 

które tworzą liczną różnowiekową grupę w rejonie źródła, w północno–zachodniej części 

parku. W parku występują drzewa oznaczone jako pomniki przyrody, których ilość znacznie 

zmalała w wyniku powodzi w 1997r. Z północną częścią miasta łączy się las komunalny 

Olszynka, który wraz z wytyczonymi alejkami i dróżkami dla rowerów posiada charakter 

parku. 

 

3.2 Materialne dziedzictwo 

Do materialnego dziedzictwa tej części miasta zaliczamy: 

 

3.2.1 Zespół Szkół  w Głogówku 

       Historia szkoły jako placówki oświatowej sięga II połowy XIX wieku, kiedy to w 

październiku 1872 roku oddano do użytku gmach budynku przy ulicy Powstańców 34 

(Krappitzer Strasse). Rozpoczęło w nim wówczas działalność Lehrerseminar.  
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3.2.2 Przedszkole Publiczne nr 4 

        Dawny dom klasztorny dla Sióstr elżbietanek wybudowany w 1896 roku (Josef Stift) 

 

 
 

 

3.2.3  Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głogówku 

XX – wieczny budynek, w którym znajdował się Sąd Rejonowy 
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3.2.4 ZPC „Piast” 

Tradycja firmy ZPC Piast sięga XVIII wieku. Wywodzi się z małego zakładu 

cukierniczego, założonego w 1765 roku przez rodzinę Knieling pod nazwą: „Knieling, 

Oberglogau Akomel-Honigkuchen Fabrik”. W roku 1990 następuje wydzielenie zakładu 

z Opolskich Zakładów Przemysłu Cukierniczego z siedzibą w Brzegu i utworzenie spółki 

o nazwie ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „PIAST” Sp. z o.o. w Głogówku. W 2006 roku 

większość udziałów ZPC „PIAST” zostaje wykupionych przez osobę prywatną.  Na 

przestrzeni lat 2006-2014 ZPC „PIAST” przejmuje trzy spółki z branży cukierniczej (Arsenal 

Baltija, Eko Kłobia i Vika), co pozwala na poszerzenie produkowanego asortymentu 

i obsługiwanego rynku.  

 

 
 

 

3.2.5 Dom Rafała Urban 

Urodzony na Winiarach Rafał Urban był pisarzem, gawędziarzem śląskim, autor 

dramatu „Termin Nyski, czyli sterylizacja naiwnego baranka nieludzka komedia 

autochtoniczna z epoki Trzeciego Rajchu w 5 aktach biurokratycznych … napisał chłop 

bezimienny, syn ziemi odzyskanej”. 
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2.3.6  Dom Kultury 

Obecny Dom Kultury na ul. Batorego 10 to do 1930 roku więzienie podlegające 

najprawdopodobniej pod dawny Sąd również znajdujący nie nieopodal. Dziś zakres 

działania Ośrodka to prowadzenie statutowej działalności z młodzieżą w zakresie 

upowszechniania kultury: taniec, piosenka, kabaret, teatr dziecięcy i młodzieżowy, 

plastyka oraz organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych, artystycznych   

masowych, regionalnych 
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2.3.7 Kapliczki 

          Liczne przedwojenne kapliczki z wizerunkami świętych będące do dziś miejscem kultu.  

             

                                                                      ul. Tylne Winiary  

 

 

Olszynka 
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ul. Dworcowa 

 

3.3  ROLNICTWO I GOSPODARKA 

 

Na terenie sołectwa Winiary znajdują się 88 gospodarstwa rolne w tym: 62 

gospodarstwa do 10 hektarów, oraz jedno powyżej 100 hektarów.  Sołectwo Winiary 

to obszar mocno skoncentrowany gospodarczo. Około 115 podmiotów prowadzi tutaj 

działalność gospodarczą.  Swą siedzibę mają na tym obszarze trzy  z największych firm 

działających na terenie Gminy Głogówek: firma transportowa - Morawiec Sp. z o.o. 

oraz producent okien i drzwi - FILPLAST Sp. z o.o. a także duży producent artykułów 

pościelowych - przedsiębiorstwo MULTITEX  Sp. z o.o.  

 

Podstawowe branże działalności gospodarczych pozostałych firm: 

 

 - branża budowlana: 14 podmiotów gospodarczych                                                                                                                                                   

- mechanika pojazdowa:  6 podmiotów gospodarczych                                                                                                                                                     

- gastronomia:   4 podmioty gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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- medycyna: 6 podmiotów gospodarczych                                                                                                                                                                              

- projektowanie: 6 podmiotów gospodarczych                                                                                                                                                                    

- biura rachunkowe:  3 podmioty gospodarcze                                                                                                              

- sklepy spożywcze : 3 podmioty gospodarcze                                                                                                                                                            

- usługi transportowe: 3 podmioty gospodarcze                                                                                                              

- salony fryzjerskie i kosmetyczne: 3 podmioty gospodarcze                                                                                                                  

- zakłady stolarskie: 2 podmioty gospodarcze                                                                                                                

- zakłady tapicerskie: 2 podmioty gospodarcze                                                                                                                       

- pozostała działalność handlowo-usługowa:  ok. 65 podmiotów                                                                                                                       

 

Na terenie Winiar znajdują się m. in: przychodnia lekarska, apteka, punkty 

gastronomiczne, tłumacz przysięgły, salony fryzjerskie, sklepy spożywcze, stacja paliw, 

myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa, 

Przedszkola Publiczne, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Dom Dziecka, Strzelnica, Ośrodek Hodowli Zarodowej, Stadion Sportowy, 

cukiernia, gabinety dentystyczne. 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – usługowe Morawiec sp. z.o.o 
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Producent okien i drzwi – FILPLAST Sp. z.o.o 

 

Przedsiębiorstwo – MULTITEX  Sp. z.o.o  
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3.4 KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

      3.4.1 Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich reprezentuje interesy kobiet mieszkających na 

terenie Sołectwa Winiary. 

 Głównym celem organizacji jest :  

- dbanie o polepszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet na danym obszarze 

- promowanie regionu w kraju i za granicą  

- systematyczne promowanie produktów regionalnych,  

- pielęgnowanie oraz kultywowanie i przekazywanie śląskich tradycji kulturowych  

- angażowanie się w warsztaty twórcze,  

- wystawy, seminaria, wyjazdy krajowe i zagraniczne - turystyczno-wypoczynkowe.  

              Do najważniejszych  dokonań można zaliczyć m.in. organizację Wojewódzkiej 

Wystawy Wielkanocnej w 2016 roku.  

             Związek Śląskich Kobiet Wiejskich przyczynił się również do budowy oraz wyposażenia 

zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim w Głogówku. 

 

Zaplecze szatniowe przy boisku piłkarskim w Głogówku. 

Id: 705571C3-BE12-474B-B9A4-9B3594448522. Podpisany Strona 15



Plan Odnowy Miejscowości Głogówek – Sołectwo Winiary  
 

15 
 

3.4.2 Związek Rolników Śląskich 

 

Organizacja pozarządowa, politycznie niezależna i posiadająca swój status Organizacji 

Pożytku Publicznego. Związek reprezentuje śląskich rolników i stoi na straży ich interesów,            

w miarę swoich możliwości stara się rozwiązywać nurtujące ich problemy, doradzać im. 

Organizuje ponadto spotkania i wyjazdy mające na celu informowanie o nowościach 

rolniczych. Daje możliwość poznawania ciekawych ludzi i miejsc, promuje region,  realizuje 

wizję "Nowoczesne rolnictwo z zachowaniem śląskiej tradycji".  Na obszarze  sołectwa 

Winiary – owa tradycja zajmuje znaczące miejsce w ich działalności. 

 

3.4.3 Strzelnica i Bractwo Strzeleckie w Głogówku 

Pierwsze wzmianki o strzeleckim zorganizowaniu mieszczan w Głogówku pochodzą z okresu 

wojen husyckich. Pierwsza pewna informacja  o  Bractwie  pochodzi z 1612 roku  i dotyczy 

zawodów strzeleckich zorganizowanych na cześć biskupa wrocławskiego.  W 1647roku 

hrabia Georg III von Oppersdorff nadaje bractwu pierwszy status zwany regulaminem 

strzeleckim. W  1998 roku  następuje reaktywacja Bractwa Strzeleckiego w Głogówku, a jego 

działalność jest kultywowana po dzień dzisiejszy.  

 

Głównym celem działalności Bractwa jest: 

 krzewienie zamiłowania do uprawiania sportów strzeleckich przez mieszkańców 

miasta i gminy, 

 propagowanie sportów strzeleckich wśród młodzieży  

 prowadzenie działalności podnoszącej sprawność obronną społeczeństwa 

 kontynuowanie strzeleckich w Głogówku 

 

Realizując swoje cele statutowe Bractwo Strzeleckie prowadzi w ramach Młodzieżowej Sekcji 

Strzeleckiej zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizuje imprezy sportowe w zakresie 

strzelectwa dla członków Bractwa  oraz  niezrzeszonych  mieszkańców Głogówka.  

 

Najważniejsze cykliczne imprezy to: 

 Puchar Hotelu Salve (od 2000r. )  

 Puchar Zakładów Pracy ( od 2001r.) 

 Dzień Budowlańca 

 Dzień Dziecka  

 Mistrzostwa Wojewódzkie „Strzelania Rodzinne” 

 Puchar Pracowników Oświaty 
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Bractwo Strzeleckie w Głogówku 

 

3.4.4 MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA – DFK GŁOGÓWEK WINIARY 

 

Celem DFK Głogówek Winiary  jest wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, 

rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności 

mieszkańców regionu jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym. Projekty 

kulturalne realizowane przez DFK mają promować kulturę niemiecką i mniejszości 

niemieckiej wśród mieszkańców miasta i okolic oraz budować więzi z małą ojczyzną, 

kultywować tradycje specyficzne dla regionu Śląska Opolskiego, także praca nad zmianą 

postrzegania Niemców w Polsce oraz kooperacja z administracją publiczną i innymi 

stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa. 

 

3.4.5 IZBA ŚLĄSKA 

 

Izba Śląska w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Głogówku tworzona była od 2000 r., a jej 

uroczyste otwarcie nastąpiło w październiku 2005r. Zaczęło się od małej, klasowej wystawy, 

tzw. "kącika śląskiego". Z czasem eksponatów przybywało, zabrakło miejsca na zbiory. Na 

potrzeby muzeum zaadaptowano strych. Izba Śląska ma za zadanie edukować i poszerzać 

wiedzę odwiedzających o dawne regionalne wyposażenie domów, szkół, oraz przyrządów 

codziennego użytku.  
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3.4.6 KLUB SPORTOWY – FORTUNA  

 

Klub Sportowy Fortuna Głogówek został założony w 1945roku. Pierwsza nazwa klubu to 

Ogniwo, dopiero w 1956 roku fuzja klubów Włókniarz-Ogniwo dała nazwę "FORTUNA". Klub 

uczestniczył w rozgrywkach 4 ligowych. Obecnie występuje w Klasie B. Celem Klubu jest 

udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji. Przy 

klubie działa szkółka piłkarska która uczy i rozwija pasję najmłodszych.  

 

 

 

IV. MOCNE I SŁABY STRONY MIEJSOWOŚCI 

  

MOCNE STRONY  

 Potencjał doświadczonych i dobrze zorganizowanych kobiet 

 Organizacja corocznych imprez okolicznościowych  

 Mieszkańcy uczestniczą i reprezentują sołectwo w gminie i województwie  

 Dobre położenie Sołectw Winiary (trasa Kędzierzyn – Koźle, Opole, Prudnik) 

 Duże skupisko przedsiębiorstw 

  

SŁABE STRONY 

 Niska liczba mieszkańców 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Brak częściowej kanalizacji 

 Brak środków na cele społeczne  
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V. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI  

 

Opis planowanych zadań inwestycyjnych  i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 

w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności 

wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych 

kosztów ich realizacji.  

 

L.p Nazwa zadania Cel Czas 
realizacji 

Szacowane 
koszty (PLN) 

Źródło 
finansowania 

1 Zakup nowych betonowych 
ławek do parku - Olszynki 

Poprawa estetyki 
miejscowości 

2018 2 800 PLN Gmina 
Głogówek  

2 Doposażenie zaplecza 
szatniowego na Stadionie 
Sportowym w Głogówku w 
szafy przesuwne 

Zagospodarowanie  
budynku na 
potrzeby społeczne 
mieszkańców 

2018 1 200 PLN Gmina 
Głogówek 

3 Nowe ogrodzenie Stadionu 
Sportowego przy ul. Damrota 
12 w Głogówku   

Poprawa estetyki 
Sołectwa, poprawa 
infrastruktury 

2019 17 000 PLN Gmina 
Głogówek 

4 Odprowadzenie wód 
deszczowych oraz przyłącz 
wody 

Poprawa 
infrastruktury 

2019 21 000 PLN Gmina 
Głogówek 

5 Wyłożenie nowej kostki 
brukowej przy Stadionie 
Sportowym w Głogówku  

Poprawa 
infrastruktury 

2020 27 100 PLN  Gmina 
Głogówek 

6 Budowa placu zabaw przy 
Stadionie Sportowym w 
Głogówku przy ul. Damrota 12  

Stworzenie 
infrastruktury 
społecznej, 
poprawa jakości 
życia 
mi8eszkańców  

2021 13 000 PLN Gmina 
Głogówek 

7 Wymiana okna i drzwi w 
pomieszczeniu gospodarczym 
przy Stadionie sportowym w 
Głogówku przy ul. Damrota 12   

Zagospodarowanie  
budynku na 
potrzeby społeczne 
mieszkańców  

2022 4 000 PLN  Gmina 
Głogówek 

8 Zagospodarowanie terenu  

przy zapleczu szatniowym na 

Stadionie Sportowym w 

Głogówku – budowa tarasu 

Stworzenie 
infrastruktury 
społecznej 

2023 4 000 PLN Gmina 
Głogówek 
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PODSUMOWANIE 

 

Plan Odnowy  Miejscowości Głogówek – Winiary  na lata 2017-2023 jest 

dokumentem otwartym stwarzającym możliwość modyfikacji w zależności od potrzeb 

społeczności lokalnej i uwarunkowań finansowych.  Do planu mogą być dopisywane nowe 

zadania zgłaszane przez mieszkańców wsi, władze samorządowe Gminy oraz inne 

organizacje i grupy społeczne. Zmianie może również ulec termin i kolejność realizacji zadań 

w zależności od finansowych możliwości i dostępności funduszy zewnętrznych (unijnych). 

Niniejszy Plan Odnowy Sołectwa Winiary nie jest i nie powinien być tylko spisanymi 

pomysłami pozostawionymi na kartkach papieru. Był konsultowany z mieszkańcami, aby 

stanowił wypracowaną wspólną, realną wizję rozwoju. Jest dokumentem, który                      

w sprzyjających okolicznościach, wykorzystaniu możliwości niesionej przez środki UE                 

i aktywności mieszkańców– ma szanse być zmaterializowany. 

           Plan został opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Głogówek – Winiary przy 

zaangażowaniu lokalnej społeczności, pod kierownictwem Zarządu w składzie: 

 

1. Teresa Morawiec – Lider Grupy  

2. Jerzy Klose  

3. Róża Kus  

4. Regina Gnilka  

5. Karina Nowak  

6. Hubert Gnilka 

7. Janik Klaudiusz 
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