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I  Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na ter enie wsi Dziergowice 
 
 
     1.  Poło Ŝenie, powierzchnia, ludno ść wsi Dziergowice 
 
 Wieś Dziergowice leŜy na Śląsku Opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim 
gmina Bierawa. Wieś ta jest największa w Gminie Bierawa.  Zajmuje 16,83 km2 (w tym 
780ha lasów) którą zamieszkuje na dzień 31.12.2007r 1681 osób(dane wg Urzędu Gminy 
Bierawa) 
            
            Historia wsi sięga ubiegłego stulecia. Pierwsza wzmianka  o istnieniu  Dziergowic  to 
dokument wystawiony przez księcia Władysława Opolskiego z datą 12 sierpnia 1274 roku, w 
którym to ksiąŜę zezwala rycerzowi Henrykowi lokować osadę w Dziergowicach na prawie 
niemieckim. 
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2.   Charakterystyka miejscowo ści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
           Wieś Dziergowice otaczają przepiękne lasy z przewagą drzew sosnowych                          
i świerkowych. Na zachód od wsi płynie rzeka Odra. Na północy i północno wschodnich 
krańcach wsi rozciągają się duŜe akweny wodne o niezwykle czystej wodzie, pozostałe po 
wyrobiskach Ŝwiru i piasku. Wspomnieć teŜ naleŜy iŜ na  zachodzie Dziergowic dwa 
prywatne gospodarstwa rolne usytuowały piękne i  zadbane  stawy rybne. PołoŜenie wsi 
wśród lasów i wód sprawiło iŜ w okolicy nie brak dzikich zwierząt takich jak sarny ,dziki, 
zające, lisy a takŜe ptaków i płazów. Akweny wodne stały się rajem dla wędkarzy. Pomimo 
tak przepięknego i  korzystnego połoŜenia w Dziergowicach nie rozwinęła się  turystyka. 
Brak bowiem jest bazy noclegowej we wsi – nie ma Ŝadnego pensjonatu ani nawet kwater do 
wynajęcia nie ma teŜ Ŝadnej restauracji. W okresie letnim funkcjonują tylko domki 
wypoczynkowe i mała gastronomia w okolicy akwenu  wodnego po wyrobisku Ŝwiru i piasku  
popularnie nazwana Piaskownia. W centrum sołectwa funkcjonuje Szkoła Podstawowa oraz 
publiczne Przedszkole. W rejestr zabytków z naszej miejscowości wpisano: Kaplice 
cmentarną przy Kościele św. Anny. Na terenie wsi pręŜnie funkcjonuje Dom Kultury który 
jednoczy całą wieś. Wokół Domu Kultury organizowane są festyny i róŜne imprezy.                       
W centrum sołectwa zlokalizowane są sklepy spoŜywczo – przemysłowe a na obrzeŜach 
występują zakłady produkcyjne i gospodarstwa rolne. Mieszkańcy Dziergowic są bardzo 
aktywni sportowo: Odrzynka Dziergowice – piłka noŜna,  Cze-Mi – psie zaprzęgi, OSP, 
aktywna młodzieŜ wielodyscyplinowa, NordWalking. Elementem łączących mieszkańców 
oraz rozwiązaniem wszystkich problemów było by utworzenie wielofunkcyjnego  
ogólnodostępnego boiska.  
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3. Zagospodarowanie przestrzenne 
       
- ochrona środowiska naturalnego 
 
 Na terenie wsi nie na obiektów które zagraŜałyby środowisku naturalnemu. 
Występuje segregacja śmieci, pozostałe odpady z gospodarstw wywoŜone są co 14 dni na 
wysypisko śmieci przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierawie. Niestety wieś nie jest 
jeszcze skanalizowana.  Niepokój  budzi takŜe  fakt iŜ znaczna  większości gospodarstw 
ogrzewana jest tradycyjnie co powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery szczególnie w 
okresach jesiennym, zimowym i wiosennym. Utrapieniem mieszkańców są teŜ dzikie 
wysypiska śmieci. Mieszkańcy z uwagą śledzą poczynania Urzędu Gminy w Bierawie 
dotyczące rekultywacji  wyrobiska po wydobytych kopalinach na ośrodek wodno-  
rekreacyjny . Niepokój budzi teŜ prywatne wyrobisko na którym zakończono  wydobycie na 
tz. Bagnach a nie przystąpiono do rekultywacji terenu.   

 
- infrastruktura techniczna 
 
1. Komunikacja drogowa 
 Przez Dziergowice przebiegają obecnie dwie drogi numer 422 w kierunki rzeki Odry                   

i dalej Przewozu i 425.relacji Bierawa- Rudy. Droga 425 biegnąca przez  środek wsi jest 
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szczególnie obciąŜona gdyŜ drogą tą porusza się cały transport  samochodowy relacji 
Racibórz lub Rybnik- Kuźnia Raciborska – Kędzierzyn –Koźle. Trzeba zaznaczyć iŜ 
nawierzchnia na drodze 425 jest zniszczona. Brak chodników przy tej drodze stanowi 
zagroŜenie dla mieszkańców. ZagroŜeniem  dla budynków połoŜonych wzdłuŜ tejŜe 
drogi jest takŜe przejazd coraz to cięŜszych samochodów co powoduje wstrząsy. Co 
roku notuje się wzrost natęŜenia ruchu.   

 
2. Komunikacja kolejowa 
 Przez teren wsi przebiega linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn -Koźle  - Racibórz              

z  przystankiem w Dziergowicach. Z usług PKP korzysta  w większości młodzieŜ 
dojeŜdŜająca do szkół średnich i wyŜszych. Teren stacji kolejowej i przyległe obiekty 
choć piękne i stare są zdewastowane i na pewno nie stanowią dobrej wizytówki wsi.  

 
3. Infrastruktura energetyczna 
 Wieś Dziergowice jest w 100% zelektryfikowana. Chlubą mieszkańców są stosunkowo 

dobrze oświetlone ulice i place . 
 
4. Infrastruktura wodociągowa 
 Na terenie wsi funkcjonuje wodociąg grupowy z ujęciem wody w Dziergowicach który 

zaopatruje w wodę wsie: Dziergowice, Lubieszów i Solarnię. Z przyłącza korzysta ok. 
550 .gospodarstw domowych. ChociaŜ woda odpowiada wszelkim normom to nie jest 
smaczna, a wodociąg nadaje się do remontu. 

 
5. System odprowadzania wód opadowych.  
 Istnieje szczątkowy system  odprowadzający wody opadowe w postaci studzienek 

kanalizacyjnych , które jednak nie spełniają swych funkcji przy obfitych  i długotrwałych 
opadach . Niektóre drogi takie jak ulica Brzozowa i Nowa są zalewane i niestety nie 
moŜna wtedy nimi się poruszać. 

 
6. System telekomunikacyjny. 
 W Dziergowicach prawie w kaŜdym domu jest telefon stacjonarny i moŜliwość  łącza 

internetowego Oczywiście mieszkańcy  korzystają teŜ z telefonów komórkowych. Sądzić 
moŜna iŜ zapotrzebowanie w tym zakresie jest całkowicie zaspokojone. 

 
7. Gospodarka odpadami stałymi. 
 Mieszkańcy Dziergowic segregują śmieci. Pozostałe odpady wywoŜone są na wysypisko 

śmieci co 14 dni przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierawie. Wskazane by było 
większe uświadomienie mieszkańców wsi dotyczące zagadnienia segregacji śmieci                
i ochrony środowiska.  

 
- obiekty dziedzictwa kulturowego   
 
 Na terenie wsi występuje jeden zabytek prawnie chroniony. Jest nim  kaplica 
cmentarna z 1794r wzniesiona z Fundacji J. Jaskółki.  
 

Innymi obiektami które trzeba zachować dla przyszłych pokoleń to: 
 
1. Kościół parafialny rzymsko – katolicki PW Świętej Anny 
2. Kaplica Świętego Jana 
3. Pomnik Czynu Powstańczego 
4. Groby powstańców śląskich 
5. Kapliczki i krzyŜe  przydroŜne 
6. Stare domy 
7. Stare piękne drzewa 
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4. Gospodarka wsi 
 

- zasoby mieszkaniowe 
 
 Budynki mieszkalne na terenie wsi są własnością prywatną mieszkańców. Domy te są 
zadbane i regularnie remontowane.  W ostatnich latach obserwuje się znaczny rozwój 
budownictwa mieszkaniowego indywidualnego. 
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- podmioty gospodarcze w Dziergowicach 
 
 Działalność gospodarcza  wsi  obejmuje głównie  produkcję rolniczo- hodowlaną, 
usługi, handel, wydobycie kopalin. 

 
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą: 
 

                             INTERNATIONAL TRANSPORT, 47-244  1990-10-01 
 Dziergowice, Krótka 1 Chrząszcz Walter 
 
   ZAKŁAD HANDLOWO GASTRONOMICZNY,  1991-09-01 
 47-244 Dziergowice, Dworcowa 5 Mordak Czesława 
 
   Sklep WielobranŜowy, 47-244 Dziergowice,  1992-03-01 
 Dworcowa  Junghardt Robert 
 
   "Usługi pogrzebowe i kwiaciarnia", 47-244  1993-07-01 
 Dziergowice, Kozielska  Hrabowski Jan 
 
   Marian Wesołowski, 47-240 Dziergowice,  1995-03-06 
   
                           Mechanika samochodowa  Klasztorna 6 
                           Wesołowski Marian 
 
                           SKLEP OGÓLNOSPOśYWCZY PIOTR  1995-09-21 
                           MALAJKA, 47-244 Dziergowice, Kozielska 1 
                           Malajka Piotr 
 
                           Usługi Remontowo - Budowlane, 47-244  1997-03-01 
                           Dziergowice, Brzozowa 12 
                           Gwóźdź Alojzy 
 
                           Usługi Transportowe Bernard Dreszer, 47-244  1997-09-16 
                           Dziergowice, Konopnickiej 5 
                           Dreszer Bernard 
 
                           Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo  1998-11-02 
                           Handlowe "ADAM", 47-244 Dziergowice, 
                           Kozielska 9 
                           Lis Adam 
 
                           Zakład Usługowy Mechaniczno - Ślusarski,  1999-02-01 
                           47-244 Dziergowice, Wąska 3 
                           Kaczmarczyk Jerzy 
 
                           Usługi Transportowe, 47-244 Dziergowice,  1999-03-01 
                           Wąska 1 
                           Wręczycki Andrzej 
 
                           Pawilon Meblowy - Wanda", 47 - 244  1999-10-01 
                           Dziergowice, Raciborska  
                           Dudek  Wanda 
 
                           Joachim i RóŜa Biela s.c. Działalność  1991-05-17 
                           Handlowa i Transportowa, import - eksport", 
                           47-244 Dziergowice, Dworcowa 35 
                          Joachim i RóŜa Biela s.c.- Działalność  1991-05-17 
                          Handlowa i Transportowa, import - eksport", 
                          47-244 Dziergowice, Dworcowa 35 
                           Biela RóŜa 
 
                          Tłumacz przysięgły języka niemieckiego,  1990-11-01 
                          47-244 Dziergowice, Brzozowa 42 
                          Niemann Joachim 
 
                          Zakład Fryzierski "IMAGE", 47-244  2002-03-14 
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                          Dziergowice, Kolejowa 23 
                          Stopa Henryk 

 
                          Gabinet Stomatologiczny, 47-244 Dziergowice,  2001-11-01 
                          Brzozowa 42 
                          Niemann - Tomala Joanna 
  
                          INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA  2001-12-15 
                          PRAKTYKA LEKARSKA WIZYTY DOMOWE,  
                          47-244 Dziergowice, Kozielska 23 
                          Giet Barbara 
 
                          HANDEL OBWOŹNY, 47-244 Dziergowice,  1990-04-10 
                          Kozielska 33 
                          Drab Józef 
 
                          Usługi Remontowo Budowlane, 47-244  2005-08-16 
                          Dziergowice, Odrzańska 10 
                          Wyskiel Zygmunt 
 
                          MHL Usługi Remontowe, Budowlane Horwat  2006-01-02 
                          Mariusz, 47 - 244 Dziergowice, Kolejowa 14 
                          Horwat  Mariusz 
 
                          F.H.U. " TECHBUD - PLAST", 47-244  2006-04-01 
                          Dziergowice, Kozielska 37 
                          Pajonczek Marek 
 
                          F.H.U. Ja - Mor, 47-244 Dziergowice,  2006-06-12 
                          Raciborska 15 
                          Morawietz Janina 
 
                          WOLF, 47-244 Dziergowice, Kozielska 11  2006-11-01 
                          Wolf Tomasz 
 
                          Bar pod Sosną na Piaskowni, 47-244  2007-05-01 
                          Dziergowice, Dworcowa 70 
                          Grala  Danuta 
 
                          Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Usługi  2007-08-01 
                          EuroStar, 47-244 Dziergowice, Krótka  transportowe 
                          Simmert   Ewa 
 
                          Biuro Usług i Doradztwa  2008-03-04 
                          Finansowego"Fortuna" ElŜbieta Dziuda, ul. 
                          Kolejowa 17, 47-244 Dziergowice , 47-244 
                          Dziergowice, Kolejowa 17 
                          Dziuda ElŜbieta 
 
                          Przedsiębiorstwo WielobranŜowe "Sater",  2008-04-01 
                          47-244 Dziergowice, Działkowa 1 
                          Klimanek Teresa 
 
                           Usługi transportowe Erwin Wiencek, 47-244  1988-04-30 
                           Dziergowice, Kozielska 51 
                           Wiencek Erwin 
  
                           Gospodarstwo Rolne Krzywniak GraŜyna i Leszek 
                           47 –244 Dziergowice ul. Kozielska 44  

 
 
Firmy te zatrudniają od 1 do 5 osób głównie mieszkańców  Dziergowic.  
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- rolnictwo  
 
 W Dziergowicach są dobre warunki  klimatyczne do produkcji rolnej.Głównie uprawia 
się zboŜa i kukurydzę zaś hoduje się  trzodę chlewną Jednak niska bonitacja gleby sprawia 
iŜ duŜa część gruntów słabszych klas jest nie zagospodarowana  Prawie cała powierzchnia  
gruntów jest własnością prywatną. Największe gospodarstwo rolne w Dziergowicach liczy 
około 250 ha. 
 
- oświata 
 
 We wsi działa Szkoła Podstawowa im.Alfonsa Zgrzebnioka  w której uczą się dzieci z 
Gminy Bierawa. W roczniku 2007/2008 uczyło się 109 uczniów. W szkole tej do dyspozycji 
uczniów jest pracownia komputerowa . MłodzieŜ uczy się języka niemieckiego i angielskiego. 
Przy szkole jest sala gimnastyczna i boisko sportowe które wymaga remontu. W 
Dziergowicach  wychowaniem przedszkolnym w latach 2007/2008 objętych było 56 dzieci w 
wieku od 2,5 – 6 lat. Obowiązkowe przygotowanie szkolne  tz. zerówka realizowane jest 
takŜe w przedszkolu. Dzieci uczą się teŜ religii, języka niemieckiego oraz rytmiki. W 
przedszkolu zatrudnionych jest 10 osób  w tym 4 pedagogów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kultura 
 
 W Dziergowicach działalność kulturalna organizowana jest przez Dom Kultury                   
w którym mieści się duŜa sala do organizacji spotkań i duŜych imprez, świetlica oraz  salka 
komputerowa z łączem internetowym oraz biblioteka. Działalnością kulturalną zajmują się teŜ 
:Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Ludowy Zespół Sportowy, Rada 
Sołecka,  Stowarzyszenie  „ Wszystkie drogi i myśli prowadzą do Dziergowic” , Koło Caritas,  
Rada Parafialna oraz Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców i Koło Emerytów                      
i Rencistów. Sam obiekt Domu Kultury wraz z placem okalającym i naleŜąca do nich 
Strzelnica  w Solarni aby jeszcze lepiej spełniały swoją funkcję  wymaga  remontu.. Wieś  
posiada teŜ  boisko sportowe LZS na którym odbywają się takŜe imprezy plenerowe. Tu 
remontu wymaga szatnia. Centrum wsi które mogło by pełnić takŜe funkcję miejsca imprez 
plenerowych na   którym znajduje się mały uroczy staw jak i równieŜ plac przy kościele  
wymagają takŜe  remontu. Jest teŜ plac zabaw dla najmłodszych wyposaŜony w huśtawki, 
zjeŜdŜalnię , stół do tenisa  oraz ławeczki dla opiekunów.   
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- słuŜba zdrowia 
 
 Wieś posiada Publiczny Zespół Opieki Medycznej. W nim przyjmowani są pacjenci 
przez lekarza rodzinnego oraz dentystę. Budynek Ośrodka a takŜe teren wokoło budynku 
wymagają  drobnego remontu oraz ukwiecenia. Pacjentami  z Dziergowic i okolicy zajmują 
się teŜ 2 prywatne gabinety lekarskie.  
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5. Sfera społeczna wsi.  
 
 

1. Sytuacja demograficzna, warunki i jakość Ŝycia mieszkańców. 
 
  Dziergowice na dzień 31.12.2007r zamieszkiwało 1681 osób  w tym 890 kobiet i 791 
męŜczyzn. Liczba ludności podobnie jak w całej Gminie Bierawa zmniejsza się  
Spowodowane jest to starzeniem się społeczeństwa, spadkiem urodzeń  choć od roku notuje 
się systematyczny wzrost urodzeń, duŜą liczbą zgonów, małą ilością zawieranych małŜeństw 
a takŜe bardzo duŜą emigracją do krajów europejskich. Wieś wyposaŜona jest w usługi na 
poziomie średnim. Brak jest budynków komunalnych -  tanich przeznaczonych dla młodych 
rodzin mniej zasobnych, niedostateczny dostęp do specjalistycznych przychodni lekarskich, 
bezrobocie, słaby rozwój rynku pracy z niskimi zarobkami co powoduje zuboŜenie 
społeczności wsi – na terenie wsi nie ma zakładów produkcyjnych zatrudniających większą 
ilość mieszkańców  są jedynie sklepy które zatrudniają 1-2 osoby oraz zakłady usługowe 
prowadzone przez właścicieli lub zatrudniające takŜe 1-2 osoby. Pozytywne zaś jest to iŜ  
wieś na  przedszkola i szkołę  podstawową., ośrodek zdrowia, kościół rzymsko –katolicki  z 
przyległym cmentarzem na którym znajduje się  kaplica cmentarna,   8 sklepów , kolej i linię 
autobusową oraz drogi choć nienajlepsze. Na terenie wsi znajduje się teŜ straŜ poŜarna 
wyposaŜona w 1 wóz straŜacki  oraz dom kultury który jest animatorem Ŝycia kulturalnego wsi 
. 
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II. Analiza SWOT  – Silne i słabe strony 
 
 
Silne strony: 
 
- Szkoła podstawowa oraz przedszkole  
- Tereny Inwestycyjne 
- Bliski dostęp do autostrady A4 
- Istniejące firmy i zakłady produkcyjne  
- Tereny pod działki budowlane 
-  Droga wojewódzka 425 relacji Kędzierzyn -  
Koźle – Racibórz 
- Jednostka OSP 
- Rada Sołecka 
- Dom Kultury 
- Rewir dzielnicowy Policji 
- Związek hodowców gołębi pocztowych 
- DFK Dziergowice 
- Kolo Gospodyń Wiejskich 
- Komunikacja PKS Veolia Kędzierzn-Koźle 
- Caritas 
- Stowarzyszenie „Wszystkie drogi i myśli   
prowadzą do Dziergowic” 
- Klub wędkarski 
- Koło Emerytów i Rencistów 
 

 
Słabe strony: 
 
- Starzenie się społeczeństwa 
- Zbyt mało inwestorów z zewnątrz 
- Wysokie ceny gruntów pod inwestycje 
stanowiące własność prywatną 
- Brak środków na rozwój planowanych zadań 
na wsi 
- Brak pracy dla młodzieŜy 
- Wysokie ceny gruntów  

 
Szanse: 
 
- Promocja walorów sołectwa 
- Pozyskanie nowych inwestorów 
- Rozwój sołectwa  
- Pozyskanie Funduszy Unijnych 
- Dzięki układowi partnerskiemu między 
Gminą Bierawa a miastem w Niemczech 
Ostfildern moŜna  wpłynąć na wymianę 
doświadczeń oraz czerpanie nowych wzorców 
- Układ partnerski miedzy Dziergowicami a 
Chmielnikiem (Ukraina) 
- Piękniejsza wieś 
- Większa aktywność mieszkańców  
 

 
ZagroŜenia: 
 
- Zbyt małe środki finansowe 
- NiŜ demograficzny 
- Starzenie się społeczeństwa 
- Migracje zarobkowe mieszkańców 
 

 
 
III. Inwentaryzacja zasobów słu Ŝących odnowie wsi 
 
- zasoby przyrodnicze (stare i nowe dorzecze Odry, lasy, park z placem zabaw, akwen 
woddny po wyrobiskach piaskowo - Ŝwirowych) 
- dziedzictwo kulturowe (Kościół św. Anny, zabytkowa Kapliczka, dwie Karczmy) 
- obiekty i tereny (park, ścieŜki rowerowe, rynek), 
- infrastruktura społeczna (domy kultury, biblioteka,  muzeum sakralne, izby pamięci, sala 
komputera z dostępem do Internetu przy OSP) 
- infrastruktura techniczna (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) 
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy oraz gospodarstwa rolne) 
- kapitał społeczny i ludzki (Koło Gospodyń Wiejskich, Cze-Mi, Odrzanka Dziergowice, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dziergowic, Klub wędkarski, Związek hodowców gołębi 
pocztowych, OSP, Caritas, Emeryci i renciści). 
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IV. Opis planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć 
aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą 
 

 
 

 
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego   
 
 Przy ul. Klasztornej znajduje się plac wykorzystywany przez dzieci na boisko. Jednak 
aby to boisko mogło spełniać swoją funkcję naleŜy je odpowiednio przebudować, a moŜe 
nawet zbudować. Boisko to jako iŜ leŜy w środku wsi mogło by spełniać funkcję boiska 
wielofunkcyjnego dla wszystkich mieszkańców.  
Termin realizacji 2009 
Planowane koszty: 400 000 zł   
 
 
 
2. Dalsza modernizacja placu zabaw przy ul. Brzozow ej.  
 
 W 2008r na istniejącym placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy na którym mieszczą się 
huśtawki, zjeŜdŜalnia, stół do ping ponga zainstalowano piaskownicę oraz zadaszenie nad 
ławeczką dla opiekunów. W następnym roku Rada Sołecka planuje postawić dalsze 
huśtawki, przygotować miejsce na ognisko, postawić więcej ławeczek aby teren ten stał się 
miejscem wypoczynku całych rodzin nie tylko najmłodszych. 
Termin realizacji 2009 
Planowane koszty: 20 000 zł   
 
 
 
3. Ukwiecenie wsi 
 
 Czynność ta nie wymaga duŜych nakładów finansowych. Trzeba zmobilizować 
mieszkańców wsi aby ukwiecili swoje posesje, zadbali o kwiaty i trawniki  przed  swoimi 
parkanami. Miejsca ogólnodostępne wsi moŜna ukwiecić wspólnymi siłami choćby członków 
róŜnych organizacji. Rozpropagować tak modnych obecnie sadzenie roślin i kwiatów 
naszych babci które są tanie i pięknie kwitną. 
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 14 000 zł   
 
 
 
4. Czyszczenie i wykoszenie  przydro Ŝnych rowów oraz uzupełnienie brakuj ących 
studzienek kanalizacyjnych. 
 
 PrzydroŜne rowy aby spełniały swoje zadanie melioracyjne muszą być zadbane czyli 
wykoszone i wyczyszczone. Prace te musza być wykonywane cyklicznie. Na terenie wsi 
brakuje teŜ studzienek kanalizacyjnych i naleŜało by uzupełnić je, aby mieszkańcy naszej wsi 
nie brodzili w wodzie podczas deszczu. 
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 100 000 zł   
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5. Oświetlenie i do świetlenie ulic 
        
     Choć nasza wieś jest stosunkowo dobrze oświetlona to są miejsca i ulice na których 
tego oświetlenia brak lub jest ale w niedostatecznej ilości. Są to między innymi nowo 
powstałe ulice, a takŜe zagospodarowane placyki. Na niektórych ulicach jest zbyt mała ilość 
lamp i dlatego idąc za postulatem mieszkańców naleŜy zwiększyć ilość punktów oświetlenia 
w Dziergowicach a tym samym spowodować iŜ będziemy czuć się bezpieczniej po zmroku.  
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 100 000 zł   
 
 
6. Kształtowanie świadomo ści proekologicznych mieszka ńców naszej wsi 
 
       Świadomość proekologiczna jest w naszej wsi bardzo niska. Dlatego teŜ naleŜy 
dołoŜyć wszelkich starań aby podnieść tę świadomość chociaŜby przez akcję plakatową, 
spotkania i pogadanki. NaleŜy teŜ intensywnie edukować w tej dziedzinie nasze dzieci aby 
były pokoleniem ekologicznym. 
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 10 000 zł   
 
 
7. Podejmowanie oddolnych inicjatyw edukacyjnych mi eszkańców naszej wsi celem  
      likwidacji bezrobocia.   
 
  Aby zmniejszyć bezrobocie w naszej wsi  naleŜy podjąć działanie wszystkich 
organizacji działających na jej terenie aby edukować mieszkańców. Winniśmy wykorzystać 
wszelkie moŜliwości takŜe unijne aby poprzez szkolenia, kursy i pomoc w  pozyskiwaniu 
środków z róŜnych źródeł zachęcać do tworzenia nowych miejsc pracy a tym samym 
zlikwidować choć w części bezrobocie w naszej wsi.   
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 200 000 zł   
 
 
8. Kontynuowanie organizacji imprez ju Ŝ uplasowanych w kalendarzu imprez  
dziergowickich. 

 
 W Dziergowicach corocznie  Dom Kultury we współpracy z organizacjami 
działającymi we wsi  przy całkowitym zaangaŜowaniu Rady Sołeckiej organizuje róŜnego 
rodzaju imprezy dla mieszkańców i nie tylko. Niektóre z nich są wydarzeniem na skalę 
powiatu, dlatego teŜ ustalono iŜ wymienione wyŜej imprezy będą nadal się odbywać 
integrując społeczeństwo Dziergowic i okolicy. Imprezy te są kultywowaniem tradycji naszej 
wsi a takŜe tradycji Śląska Opolskiego i warto przekazać je młodemu pokoleniu. Imprez tych 
społeczeństwo naszej wsi oczekuje i licznie w nich uczestniczy. 
 
Wykaz imprez: 

1. Prezentacja tradycyjnych stołów wielkanocnych i boŜonarodzeniowych 
2. Spotkanie opłatkowe 
3. Octoberfest 
4. Festyn i zabawa odpustowa 
5. Majówka 
6. Mikołajki 
7. Bale karnawałowe zakończone ostatkami i pogrzebem Basa 
8. Plenery rzeźbiarski malarski zakończony Nocą utopca 
9. Spływ Pływadeł  
10.  DoŜynki wiejskie i gminne 
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11.  Dzień Babci i Dziadka 
12.  Dzień Kobiet 
13.  Dzień Seniora 
14.  Dzień Matki 
15.  Biesiada śląska przedszkolaków 
16.  Półkolonie   

 
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 110 000 zł   
 
 
9.  Zagospodarowanie akwenu wodnego (Piaskowni) 
 
     Na północnym wschodzie Dziergowic połoŜony jest  duŜy akwen wodny zwany 
popularnie „Piaskownią”. Jest to wyrobisko po wydobyciu pisaku i Ŝwiru. W okresie letnim 
wody akwenu są rajem dla wędkarzy  i niestety dzikim kąpieliskiem dla okolicznych 
mieszkańców. Nie brak juŜ było tragicznych wypadków na tym terenie dlatego wizją a moŜe 
potrzebą byłoby zagospodarowanie akwenu na cele turystyczne. MoŜna by było 
zaadoptować część akwenu na kąpielisko z prawdziwego zdarzenia z zatrudnionymi 
ratownikami piaszczyste brzegi porośnięte krzewami i drzewami stanowiły by wspaniałe 
miejsce do plaŜowania i odpoczynku,  pozostałą część akwenu przeznaczyć na sporty 
wodne i wędkarstwo.  Rozwinąć gastronomię i bazę noclegową w okolicy akwenu co na 
pewno ściągnęłoby turystów a mieszkańcom dało zatrudnienie. 
Termin realizacji 2009-2016 
Planowane koszty: 1 500 000 zł   
 
 
10. Zagospodarowanie i wysprz ątanie okolic parkingu przy akwenie. 
 
Przy akwenie wodnym „Piaskownia” wybudowano parking oraz boiska do tenisa i piłki 
plaŜowej. Boiska te nie zostały zagospodarowane. Boisko do piłki plaŜowej nie zostało 
całkowicie ukończone. NaleŜy uzupełnić piasek i załoŜyć siatkę do gry. Wskazane teŜ było 
by lepsze wysprzątanie parkingu i okolicy. 
Termin realizacji 2010 
Planowane koszty: 20 000 zł   
 
 
11.  Zakup koszy na śmieci. 
 
 Kosz na śmieci jest nieodzowny na terenie wsi. Dlatego ich zakup i ustawienie  jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców Dziergowic dbających o czystość i porządek. 
Termin realizacji 2010 
Planowane koszty: 5 000 zł   
 
 
12.   Odnowienie tablic informacyjnych i ogłoszenio wych 
 
 Odnowienie tablic informacyjnych wiąŜe się z pomalowaniem ich, aby estetycznie 
wyglądały i przyciągały wzrok mieszkańców, a tym samym spełniały swoją funkcję. 
Termin realizacji 2010 
Planowane koszty: 5 000 zł   
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13. Remont placu  przed Ko ściołem PW Św. Anny 
 
 Nadbudowa murku okalającego cmentarz oraz budowa parkingu na przeciwko 
cmentarza przy ul. Kozielskiej wraz z utwardzeniem części  ulicy Wąskiej. Przed naszym 
parafialnym kościołem zostały juŜ zrobione murki okalające skarpę cmentarza. Skarpy 
obsadzono zielenią jednak obecnie okazało się iŜ murki winne być wyŜsze gdyŜ podczas 
deszczu ziemia spływa ze skarp cmentarza i błoto zanieczyszcza tak sam murek jak i drogę. 
Rozwiązaniem było by podwyŜszenie istniejącego murka o dwie warstwy kamienia.  
Wykonano juŜ dotychczas  parking przy plebani, oraz zagospodarowano centralny plac 
przed kościołem. Klomby obsadzono zielenią i kwiatami. Prace te zostały wykonane w 2008r.  
Termin realizacji 2010 
Planowane koszty: 100 000 zł   
 
13a. Utwardzenie placu przy ulicy W ąskiej  kostk ą brukow ą o pow. 589 m2 
 
Termin realizacji: 2011 
Planowane koszty: 150 000 
 
 
14. Utwardzenie drogi Sosnowej, Działkowej i Olimpi lskiej oraz dróg polnych 
 
      W naszej wsi większość dróg jest utwardzona. Jednak ulice Działkowa, Olimpijska              
i   Sosnowa  nie dawno powstała nie są jeszcze utwardzone. Dlatego teŜ naleŜy to zrobić 
koniecznie aby mieszkańcy tych ulic nie grzęźli w błocie podczas opadów. 
Termin realizacji 2010-2016 
Planowane koszty: 1 200 000 zł   
 
 
15. Ustawienie ławek w urokliwych miejscach wsi 
 
       W miastach ławeczki są usytuowane przy kaŜdemu skwerku, dlaczego więc                            
w Dziergowicach nie ustawić ławek w jej urokliwych zakątkach? Ławeczka postawiona pod 
drzewem na przykład przy Stawie zaprosi przechodnia do chwilowego odpoczynku, 
spojrzenia na okalającą  przyrodę porozmawianie z sąsiadem który właśnie przechodzi,                  
a jeŜeli jeszcze wokoło będą rosły kwiaty to miejsce to stanie się małym parkiem wiejskim,            
a moŜe i częścią trasy spacerowej albo rowerowej. Takie ławeczki usytuowane w róŜnych 
częściach wsi mogły by wyznaczyć trasy spacerowe po wsi i okolicy. 
Termin realizacji: 2011 
Planowane koszty: 100 000 zł    
 
 
16. Budowa chodników  
        
        Wieś posiada chodniki wzdłuŜ drogi 425 jednak nie na całym odcinku. Istniejące 
chodniki są juŜ zuŜyte, krzywe i zniszczone. Estetyka wsi to między innymi dobre drogi                   
i chodniki. Dla bezpieczeństwa mieszkańców chodniki wzdłuŜ drogi przebiegającej przez 
środek wsi są nieodzowne. Budowa ich jest konieczna i niezbędna tym bardziej iŜ słuŜą one 
dzieciom do dojścia do przedszkola i szkoły podstawowej, jak równieŜ mieszkańcom do 
dojścia do kościoła i cmentarza. WzdłuŜ drogi są teŜ usytuowane placówki handlowe, punkt 
bankowy a takŜe Dom Kultury. Aby było bezpiecznie i ładnie nieodzowne są bezpieczne                
i ładne  chodniki wzdłuŜ całej wsi. 
Termin realizacji: 2011-2015 
Planowane koszty: 1 000 000 zł 
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17. Wytyczenie ścieŜek rowerowych 
      
     Coraz więcej mieszkańców naszej wsi i nie tylko w dni wolne wypoczywa czynnie 
jeŜdŜąc na rowerze i spacerując. Na terenie wsi drogi są dobre i moŜna nimi się poruszać ale 
poza wsią chcąc obejrzeć przepiękną okolicę Dziergowic nie ma wyznaczonych ścieŜek. 
Dziergowianie znają okolicę ale juŜ przyjezdni turyści ,a chcemy ich zachęcić do 
odwiedzania naszej wsi mogą się pogubić, tym bardziej Ŝe od Brzeźec do  Lubieszowa jest 
juŜ wytyczona ścieŜka a ścieŜka przez Dziergowice była by kontynuacją . Mamy piękną 
okolicę z akwenami wodnymi i warto by ją było pokazać. Chcąc rozwinąć agroturystyką                 
i promować zdrowy tryb Ŝycia winniśmy wytyczać ścieŜki rowerowe które jednocześnie mogły 
by spełniać rolę ścieŜek spacerowych. Wizją mieszkańców jest aby ścieŜka rowerowa 
przebiegała przez wieś ale głównie aby wiła się wśród przepięknej okolicy. Wytyczona                  
i opisana ścieŜka rowerowa zachęci mieszkańców i turystów do wycieczek choćby sobotnio- 
niedzielnych i moŜe być zaczątkiem agroturystyki w Dziergowicach. 
Termin realizacji 2012 
Planowane koszty: 20 000 zł   
 
 
18.  Zagospodarowanie terenu wokół Stawu w centrum Dzie rgowic. 
 
     W centralnym punkcie wsi Dziergowice usytuowany jest Staw do którego wpływa                 
i wypływa  rzeczka Dziergówka. Na południowym brzegiem mieści się remiza StraŜy  
PoŜarnej. Obecnie brzegi Stawu są  obsiane trawą. Na brzegu Stawu usytuowano drewnianą 
rzeźbę Piecucha a na środku stawu zaś stoi Utopiec. Aby Staw i teren przyległy 
prezentowały się pięknie naleŜy Staw wyczyścić, brzegi obsadzić krzewami, i kwiatami 
ustawić ławeczki. Zaś budynek i plac od strony drogi głównej zapewnieniem właściciela 
zostanie zaadoptowany na punkt gastronomiczny z kawiarenką na brzegu Stawu. Po 
wykonaniu wszystkich prac w okolicy Stawu stanie się ona drugim po Domu Kultury 
centralnym i urokliwym punktem wsi. 
Termin realizacji 2012-2014 
Planowane koszty: 50 000 zł   
 
 
19. Budowa  parkingu w centrum wsi 
 
         Parking w centrum wsi to najodpowiedniejsze miejsce byłoby w okolicy Stawu i StraŜy 
PoŜarnej gdyŜ w tych miejscach usytuowane są sklepy i punkt bankowy.  W tych miejscach 
zaplanowano teŜ  zagospodarowanie Stawu  i usytuowanie punktu gastronomicznego z 
kawiarenką w plenerze nad Stawem co spowoduje iŜ parking w tym miejscu będzie 
potrzebny i po zrealizowaniu zaplanowanego zagospodarowania Stawu będzie on 
estetycznym i całościowym wykończeniem tego terenu – centrum wsi.  
Termin realizacji: 2012-2014 
Planowane koszty: 100 000 zł 
 
 
20. Budowa kanalizacji sanitarnej  
 
 Poprawa warunków Ŝycia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej. 
Termin realizacji: 2013-2016 
Planowane koszty: 14 000 000 zł 
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21. Rozbudowa Domu Kultury i modernizacja terenu wo kół. 
 
     Dom Kultury centrum Ŝycia kulturalnego wsi choć z zewnątrz prezentuje się dobrze to 
wewnątrz wymaga remontu. Wymiany wymagają okna, a strych nie jest wykończony                
i wymaga sporej ilości prac budowlanych. Tam moŜna by było usytuować 2-3  
pomieszczenia – pracownie a mając pracownię moŜna zwiększyć ilość kół zainteresowań 
naszej młodzieŜy i dzieci.  Modernizacji wymaga teŜ plac wokoło Domu Kultury. Tu ładnie 
wyglądałby nowy trawnik, ukwiecenie oraz ustawienie kilku ławek.   
Termin realizacji 2014-2016 
Planowane koszty: 500 000 zł   
 
 
22.  Budowa parku wodnego 
 
    Marzeniem mieszkańców Dziergowic jest wybudowanie parku wodnego we wsi. 
SłuŜył by jako miejsce rekreacyjne i sportu mieszkańcom całej Gminy  i okolicy. Park ten 
byłby nie lada atrakcją a takŜe miejscem pracy nie małej liczby mieszkańców.  
Termin realizacji 2016 
Planowane koszty: 5 000 000 zł   
 
 
23.  Dalsza współpraca z: 
 
      -  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
      -  KRUS Strzelce Opolskie  
      -  polsko – niemiecka z zaprzyjaźnionym miastem Ostfildern. 
      -  polsko – ukraińska z zaprzyjaźnionym miastem Chmielnik 
      -  Domem Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach 
 
Współpraca miedzy organizacjami dziergowickimi a wymienionymi wyŜej organizacjami                 
i miastami układała się do tej pory dobrze postanowiono iŜ współpracę tę  winno się pogłębić 
i rozszerzyć dla dobra mieszkańców. 
 
 
24.  Umocnienie współpracy 
 
 Pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi  w Dziergowicach., aby oddolne 
inicjatywy pozwoliły  pozyskiwać środki  unijne na  edukację  mieszkańców w celu  
polepszenia warunków Ŝycia i aktywności zawodowej. 
 
Pieczę nad naszą wsią sprawuje Sołtys którym obecnie jest Pani Celina Grzesik. Pomocą jej 
słuŜy Rada Sołecka, oraz organizacje działające w Dziergowicach: 

• Koło Gospodyń Wiejskich  z Przewodniczącą  a zarazem Radną Panią Olejnik 
Urszulą 

• Koło Emerytów i Rencistów które prowadzi Pani Marta Wątroba, 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna komendantem której jest Pan Reinold Lamaczek 
• Ludowy Klub Sportowy którego Prezesem jest Pan Joachim Dubiel z sekcja Psich 

zaprzęgów Pana Tomasza Radłowskiego, 
• Koło CARITAS które prowadzi Pan Celina Grzesik 
• Rada Parafialna przy Kościele Rzymsko -Katolickim 
• Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców któremu przewodniczy Pani Weronika 

Hrabowska. 
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• Stowarzyszenie” Wszystkie drogi i myśli prowadza do Dziergowic” któremu 
przewodniczy Pan Marian Wesołowski. 

 
 Aby wszystkie organizacje włączyły się aktywnie w prace na rzecz wsi naleŜy połoŜyć 
nacisk na integrację. Dotychczas nie zawsze udawała się współpraca, dlatego Rada Sołecka 
postanowiła zmobilizować wszystkie organizacje do pracy na rzecz wsi organizując wspólne 
zebrania przedstawicieli  na których to są  omawiane bieŜące sprawy wsi i ich mieszkańców. 
Na zebraniach tych zachęcać będzie się do bardziej aktywnej i wspólnej pracy na rzecz wsi. 
Choć do tej pory współpraca teŜ rozwijała się dobrze to Rada Sołecka chce jeszcze bardziej 
zintegrować wszystkie organizacje, przedstawiając korzyści płynące z takiej oddolnej 
inicjatywy. Wspólną pracą pozyskać moŜna pieniądze unijne i przeznaczyć je na edukację 
mieszkańców organizując kursy wg zapotrzebowania a tym samym likwidować bezrobocie. 
MoŜna teŜ choćby w części z funduszy unijnych sfinansować plany i wizje wsi.  
 
 
V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znacz eniu dla 
zaspokajania potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu 
kontaktów społecznych ze wzgl ędu na ich poło Ŝenie  oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne.  
 

Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców jest Dom Kultury w Dziergowicach oraz  
w jego otoczeniu. Są tam obchodzone róŜnego rodzaju uroczystości, takie jak Dzień Kobiet, 
Dzień Matki i Ojca, Dzień Utopia, Pogrzebanie Basa. 
Infrastruktura Domu Kultury w Dziergowicach wykorzystywana jest przez wszystkie sołeckie 
organizacje (OSP, TSKN, LZS, Rada Sołecka, Caritas i inne). Jest to prawdziwe centrum 
spotkań dla mieszkańców, które sprzyja w nawiązywaniu kontaktów społecznych. 
Centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców Dziergowic w okresie letnim staje się 
równieŜ boisko LZS Dziergowice znajdujące się przy ul. Brzozowej.  Są na nim 
organizowane festyny letnie, turnieje piłkarskie oraz obchodzone jest takŜe Święto Plonów, a 
takŜe plac naprzeciw Kościoła, przy ulicy Wąskiej, na którym organizowane są róŜnego 
rodzaju imprezy sołeckie, takie jak: odpusty parafialne, jarmarki, czy wernisaŜe. 
 
 
 
VI. Podsumowanie 
 
 
 Niniejszy plan jest dokumentem otwarty, w związku z tym moŜe być modyfikowany w 
zaleŜności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów, uwarunkowań gospodarczych oraz 
innych czynników. 
 Rolą mieszkańców jest nie tylko współpraca przy realizacji projektu ale  i czuwanie 
nad jego aktualnością. Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy miejscowości – 
zaakceptowanego przez mieszkańców i popartego przez władze Gminy są na bieŜąco 
monitorowane i oceniane.  
 Promocja Planu Odnowy wsi Dziergowice będzie polegała na umieszczana 
dokumentacji na www.bierawa.pl oraz  rozpropagowana informacji wśród mieszkańców               
i lokalne media. 
 
 
 


