UCHWAŁA NR XLI/269/2018
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Dziergowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130), Rada Gminy Bierawa uchwala, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości Dziergowice na lata 2018-2025, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIX/386/2010 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie Planu Odnowy miejscowości Dziergowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały
nr XLI/269/2018
Rady Gminy Bierawa
z dnia 26 marca 2018 r.

Gmina Bierawa

PLAN

ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI
DZIERGOWICE
na lata 2018 – 2025

Dziergowice 2018 r.
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I. Aktualna sytuacja społeczno–gospodarcza na terenie wsi Dziergowice

1. Położenie, powierzchnia, ludność wsi Dziergowice
Wieś Dziergowice leży na Śląsku Opolskim w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim,
gmina Bierawa. Wieś ta jest największa w Gminie Bierawa. Zajmuje 16,83 km2 (w tym
780 ha lasów). Zamieszkuje ją na dzień 28 lutego 2018 r. 1655 osób (dane według
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 książę zezwala rycerzowi Heinrichowi lokować osadę
w Dziergowicach na prawie niemieckim.

Id: 4814B741-8281-41DF-B54B-9180D51CE764. Podpisany

Strona 3

Jedną z podstaw rozwoju wsi Dziergowice jest stworzenie Planu Odnowy
Miejscowości na lata 2018-2025. Strategiczny Plan Odnowy sołectwa został stworzony przy
udziale wszystkich mieszkańców sołectwa. Plan określa najważniejsze działania dla wsi,
które pomogą rozwiązać problemy i osiągnąć wybrane cele. Zasadniczym celem planu jest
wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie
rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym może być modyfikowany
w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów, uwarunkowań gospodarczych oraz
innych czynników.

Sołectwo Dziergowice na mapie Gminy Bierawa
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2. Charakterystyka miejscowości
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 duże akweny wodne o niezwykle czystej
wodzie, pozostałe po wyrobiskach żwiru i piasku. Wspomnieć też należy, iż na
zachodzie Dziergowic dwa prywatne gospodarstwa rolne usytuowały piękne
i zadbane stawy rybne. Położenie wsi wśród lasów i wód sprawiło, iż w okolicy nie
brak dzikich zwierząt, takich jak sarny, dziki, zające, lisy, a także ptaków i płazów.
Akweny wodne stały się rajem dla wędkarzy. Stopniowo w Dziergowicach rozwija się
turystyka, poprzez powstanie zaplecza hotelowo – gastronomicznego oraz
funkcjonującej agroturystyki. W okresie letnim funkcjonują tylko domki wypoczynkowe
i mała gastronomia w okolicy akwenu wodnego po wyrobisku żwiru i piasku,
popularnie nazwana Piaskownią. W centrum sołectwa funkcjonuje Szkoła
Podstawowa oraz Publiczne Przedszkole. W rejestr zabytków województwa
opolskiego z naszej miejscowości wpisano: Kaplicę cmentarną przy Kościele św.
Anny, cmentarz parafialny i mogiły zbiorowe powstańców śląskich na cmentarzu
rzymsko – katolickim.
Na terenie sołectwa prężnie funkcjonuje Dom Kultury, znajdujący się w centrum
miejscowości. Wokół Domu Kultury organizowane są festyny i różne imprezy.
W centrum znajdują się także sklepy spożywczo – przemysłowe, a na obrzeżach
występują zakłady produkcyjne i gospodarstwa rolne. Mieszkańcy Dziergowic są
bardzo aktywni sportowo. Na terenie sołectwa aktywnie działa Ludowy Zespół
Sportowy „Odrzanka – Dziergowice”. W swoim zakresie skupia sekcje: piłka nożna
oraz sekcję psich zaprzęgów, którą opiekuje się Klub Cze-Mi. O bezpieczeństwo
mieszkańców dba Ochotnicza Straż Pożarna, w ramach działalności której prężnie
działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, odnosząca duże sukcesy w prowadzonych
akcjach. Dziergowice to także rozwinięta baza sportowa, która jest elementem
łączącym pokolenia.

Boisko wielofunkcyjne

Id: 4814B741-8281-41DF-B54B-9180D51CE764. Podpisany

Strona 5

Sekcja Cze-Mi

Na terenie sołectwa działa również indywidualna praktyka lekarska wraz
z możliwością skorzystania z usług stomatologa. Mieszkańcy korzystają także ze służby
zdrowia Falck znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle.

3. Zagospodarowanie przestrzenne
3.1.

Ochrona środowiska naturalnego

Na terenie sołectwa nie ma obiektów, które zagrażałaby środowisku naturalnemu.
Występuje system segregacji odpadów. Dodatkowo organizowane są zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego, czy opon.
Największy problem to w dalszym ciągu zanieczyszczenia powietrza. Gmina stara
ograniczać się negatywne skutki tego zjawiska poprzez rozbudowany system dotacyjny
do wszelkiego rodzaju proekologicznych urządzeń grzewczych. Na budynku Domu
Kultury zamontowany został również czujnik jakości powietrza.
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3.2.

Infrastruktura techniczna

Komunikacja drogowa
Przez Dziergowice przebiegają obecnie dwie drogi wojewódzkie – numer 422 w kierunku
rzeki Odry oraz numer 425 relacji Bierawa – Rudy. Ta ostatnia jest szczególnie
obciążona, gdyż drogą tą porusza się cały transport samochodowy relacji Racibórz lub
Rybnik – Kuźnia Raciborska – Kędzierzyn – Koźle. Należy zaznaczyć, iż nawierzchnia na
drodze jest zniszczona. Brak chodnika w niektórych miejscach planowany jest do budowy
w najbliższych miesiącach. Zagrożeniem dla budynków położonych wzdłuż tejże drogi
jest także przejazd coraz to cięższych samochodów, co powoduje liczne wstrząsy.
Co roku, dzięki rozwijającej się Kopalni Surowców Mineralnych, notuje się wzrost
natężenia ruchu.
Komunikacja kolejowa
Przez teren wsi przebiega linia kolejowa nr 151 relacji Kędzierzyn – Koźle – Racibórz,
z przystankiem w Dziergowicach. Z usług PKP korzysta w większości młodzież
dojeżdżająca do szkół średnich i wyższych. Teren stacji kolejowej i przyległe obiekty,
choć jednocześnie stare i piękne, są dewastowane i nie stanowią pięknej wizytówki wsi.
Infrastruktura energetyczna
Wieś jest w 100% zelektryfikowana. Mieszkańcy mogą się poszczycić dobrze
oświetlonymi ulicami i placami. W roku 2017 większość linii niskiego napięcia została
kompleksowo zmodernizowana.
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 około
1000 gospodarstw domowych.
System odprowadzania wód opadowych i ścieków
Istnieje szczątkowy system odprowadzający wody opadowe w postaci studzienek
kanalizacyjnych. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej zastosowano jako element
odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych poprzez budowę studni chłonnych.
Dla uporządkowania gospodarki ściekowej w 2017 roku wybudowano sieć kanalizacji
sanitarnej, która obejmuje prawie całe sołectwo.
System telekomunikacyjny
Zapotrzebowanie mieszkańców w tym zakresie jest całkowicie zaspokojone. Usługi
telekomunikacyjne obsługiwane są w większości przez Orange oraz Grupę Multiplay
w zakresie sieci światłowodowej.
Gospodarka odpadami
Za tę dziedzinę odpowiedzialna jest Gmina Bierawa, poprzez działalność Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Bierawie. Występuje system segregacji odpadów. Dodatkowo
organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektronicznego, czy opon. We współpracy ze szkołami, prowadzona jest szeroko
rozumiana akcja proekologiczna, uświadamiająca o ważności segregacji śmieci.
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3.3.

Obiekty dziedzictwa kulturowego

Na terenie wsi występują zabytki, które wpisane są do wojewódzkiego rejestru zabytków.
Są nimi: kaplica cmentarna z 1794 roku, którą sfinansował J. Jaskółka, cmentarz
parafialny oraz mogiły zbiorowe powstańców śląskich na cmentarzu rzymsko – katolickim.
Innymi obiektami, które należy zachować dla przyszłych pokoleń, to:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

rzymsko – katolicki Kościół parafialny pw. św. Anny w Dziergowicach,
kaplica św. Jana,
pomnik czynu powstańczego,
groby powstańców śląskich,
kapliczki i krzyże przydrożne
stare domy
stare drzewa

Kaplica cmentarna przy Kościele pw. św. Anny w Dziergowicach,
wpisana do rejestru zabytków

4. Gospodarka wsi
4.1.

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.

4.2.

Podmioty gospodarcze w Dziergowicach

Na terenie sołectwa występują następujące rodzaje działalności gospodarczej:
a.
b.
c.
d.

handel detaliczny i wielobranżowy,
usługi gastronomiczne i hotelarskie,
usługi różne,
agroturystyka,
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e.
f.
g.
h.
i.

usługi kosmetyczno – fryzjerskie,
usługi transportowo – spedycyjne,
handel wydobywczy,
usługi kwiaciarskie,
usługi remontowo – budowlane.

Sumarycznie na terenie sołectwa zlokalizowanych jest 61 podmiotów gospodarczych, nie
wliczając w to spółek
4.3.

Rolnictwo

Dobre warunki klimatyczne sprawiają, że Dziergowice to odpowiednie miejsce do
produkcji rolnej. Głównie uprawiane są zboża i kukurydza, zaś hoduje się trzodę chlewną.
Niska bonitacja gleby sprawia, iż duża część gruntów słabszych klas nie jest
zagospodarowana. Cała powierzchnia uprawianych gruntów rolnych jest własnością
prywatną. Największe gospodarstwo rolne w Dziergowicach to około 250 ha.
4.4.

Oświata

We wsi działa Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka, do której uczęszczają dzieci
z Gminy Bierawa. W wyniku reformy szkolnictwa, szkoła przekształciła się w placówkę
ośmioklasową.

Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka

W jednostce dzieci pobierają naukę w zakresie podstawowej siatki, w tym języka
niemieckiego i angielskiego. Dodatkowo organizowane są zajęcia np. z robotyki. Przy szkole
funkcjonuje sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne, a także plac zabaw. Sale
wyposażone są w nowoczesne sprzęty TIK, jak np. tablice multimedialne.
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W Dziergowicach usytuowane jest także Publiczne Przedszkole, które prowadzi
3 oddziały.

Publiczne Przedszkole w Dziergowicach

4.5.

Kultura

W Dziergowicach działalność kulturalna organizowana jest przez Dom Kultury, w którym
mieści się duża sala do organizacji spotkań i różnego rodzaju imprez, a także mniejsza –
przeznaczona do różnego rodzaju zajęć. Działa także biblioteka. Działalnością kulturalną
zajmują się także Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Dziergowice, LZS „Odrzanka”, Rada
Sołecka, Koło Caritas, Rada Parafialna a także Towarzystwo Sołeczno – Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim i Koło Emerytów i Rencistów. Imprezy plenerowe
organizowane są na placu zabaw przy ul. Brzozowej, gdzie dzięki środkom z funduszu
sołeckiego powstała wiata i centrum rekreacji. Sam Dom Kultury wymaga intensywnego
doposażenia. Środki budżetowe sołectwa oraz gminy nie pozwalają na to, żeby
zaopatrzyć go w infrastrukturę, która spełniałaby oczekiwania pokoleń z niego
korzystających. Brakuje nowoczesnego sprzętu TIK (komputery, rzutniki), sprzętu
nagłaśniającego, czy infrastruktury związanej z działalnością plastyczno – artystyczną.
Wiele do życzenia pozostaje również w zakresie wyposażenia podstawowego, jak stoły,
czy krzesła.
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Dom Kultury w Dziergowicach

4.6.

Służba zdrowia

Na terenie sołectwa działa indywidualna praktyka lekarska wraz z możliwością skorzystania
z usług stomatologa. Mieszkańcy korzystają także ze służby zdrowia Falck znajdującej się na
terenie miasta Kędzierzyn - Koźle. W sołectwie brakuje stacji opiekuńczej czy domu opieki.
5. Sfera społeczna wsi
5.1.

Sytuacja demograficzna, warunki i jakość życia mieszkańców

Dziergowice na dzień 28 lutego 2018 roku zamieszkuje 1655 osób, z czego 862 osoby to
kobiety. Liczba ludności, podobnie jak w całej Gminie Bierawa, zmniejsza się.
Spowodowane jest to starzeniem się społeczeństwa pomimo, iż notuje się wyraźny
wzrost urodzeń. Nieustającym problemem jest migracja ludzi młodych w związku z pracą
i uczelniami wyższymi.
Problemem jest brak budynków komunalnych – przeznaczonych dla rodzin mniej
zasobnych. Brak rozwijających się miejsc pracy oraz utrudniony dostęp do usług
specjalistycznych powoduje, że młodzi ludzie wybierają życie w mieście. Zatrudnienie
mieszkańcy znajdują w pobliskich Zakładach Azotowych, ale również w firmach
zlokalizowanych w pobliskiej Bierawie. Pomimo tego typu trudności, Dziergowice cieszą
się napływem nowych mieszkańców – rozwija się infrastruktura nowobudowanych
domków jednorodzinnych.
Dzięki wspomnianym wcześniej organizacjom, Dziergowice cieszą się bogatą tradycją,
jeśli chodzi o cykliczne imprezy kulturalne. Spośród wielu wymienić należy dożynki
parafialne, pogrzeb basa, stół wielkanocny / bożonarodzeniowy, Mikołaj.
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Mikołaj 2017

Stół – Boże Narodzenie 2017

Pogrzeb Basa 2018
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II. Analiza SWOT – Silne i słabe strony

Silne strony:

Słabe strony:

- szkoła podstawowa oraz przedszkole
- możliwości inwestycyjne
- bliski dostęp do autostrady A4
- firmy i zakłady produkcyjne
- tereny pod działki budowlane
- droga wojewódzka numer 4254
- prężnie działająca jednostka OSP
- Rada Sołecka
- Dom Kultury
- DFK Dziergowice
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Komunikacja kolejowa i autobusowa
- Koło Emerytów i Rencistów
- klub sportowy
- kościół, cmentarz
- nowi mieszkańcy, młode małżeństwa
- bliskie położenie dużych ośrodków
ekonomicznych
- wieś skanalizowana

- starzenie się społeczeństwa
- zbyt mało inwestorów
- brak aktywnej młodzieży
- brak placówki opiekuńczej typu „caritas”
- brak domu opieki
- brak środków na kompleksowe
doposażenie instytucji kultury

Szanse:

Zagrożenia:

- promocja walorów sołectwa, np. poprzez
organizację Żywej Szopki
- pozyskanie nowych inwestorów
- środki pochodzące z funduszy unijnych
- czerpanie nowych wzorców
z współpracy gminy z miastami
partnerskimi (Czechy, Niemcy) –
wymiana doświadczeń, wspólne projekty
- baza hotelowo – gastronomiczna
- rozwój lokalnych firm

- zbyt mało środków finansowych na
realizację wszystkich zamierzeń
- starzenie się społeczeństwa
- migracja zarobkowe i edukacyjne ludzi
młodych
- wzmożony ruch samochodów
ciężarowych
- stare, niezagospodarowane budynki
(pustostany)
- coraz mniejsza liczba połączeń
autobusowych do pobliskich
miejscowości
- niskie wynagrodzenia
- bezrobocie
- brak odpowiedniego zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
- zanik tradycji
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III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi

1. Co mamy?

a. Zasoby przyrodnicze – stare i nowe dorzecze Odry, lasy, park z placem zabaw,
akwen wodny po wyrobiskach piaskowo – żwirowych,
b. Dziedzictwo kulturowe – Kościół św. Anny, zabytkowa kaplica cmentarna,
c. Obiekty i tereny rekreacyjne – park, ścieżki rowerowe, rynek, stawy, place zabaw,
boisko wielofunkcyjne.
d. Infrastruktura społeczna – dom kultury, biblioteka, izba pamięci, ośrodek zdrowia,
e. Infrastruktura techniczna – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
f. Gospodarka i rolnictwo – zakłady pracy oraz gospodarstwa rolne,
g. Kapitał społeczny i ludzki – Koło Gospodyń Wiejskich, LZS „Odrzanka” wraz
z klubem Cze-Mi, OSP, Caritas Parafialny, Emeryci i Renciści, DFK.

2. Planowanie kierunki rozwoju

- rozwój budownictwa mieszkaniowego,
- rozwój infrastruktury estetycznej (ławki, wioska tematyczna),
- rozwój działalności domu kultury poprzez jego doposażenie pod kątem obecnych trendów,
- zagospodarowanie terenu typu place, skwery,
- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
- zapewnienie właściwej opieki osobom starszym
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3. Program krótkoterminowy na lata 2016 – 2018

Problem

Propozycja Projektu

Na czym najbardziej zależy mieszkańcom ?

Bliskość dostępu do miejsc pracy,
spokojna starość, bezpieczna
infrastruktura drogowa, dbałość
o estetykę, możliwość rozwoju
kulturalnego

Co najbardziej zintegruje mieszkańców ?

Spotkania i imprezy integrujące
społeczność, festyny wiejskie, edukacja,
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji,
wymiana doświadczeń z miastami
partnerskimi

Co nam najbardziej przeszkadza ?

zagrożenia środowiskowe, mała
dostępność komunikacji publicznej,
ograniczone możliwości oferty kulturalnej
(przestarzały sprzęt, niedostateczna
infrastruktura)

Co najbardziej zmieni nasze życie ?

Dbałość o estetykę i porządek na każdej
posesji oraz obiektów użytku publicznego,
zabezpieczenie przeciwpowodziowe,
zabezpieczenie życia osób starszych.

Co nam przyjdzie najłatwiej ?

Poprawa estetyki wsi, bezpieczeństwo na
wsi, zaktywizowanie młodzieży, dbałość
o tradycję

Jaki środki zewnętrzne zamierza się
pozyskać dla sołectwa?

Rozwój bazy kulturalno – rekreacyjnej
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IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną na lata 2018-2025

1) Rewitalizacja okolic stawku obok remizy
Poprawa estetyki sołectwa oraz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.
Termin realizacji: 2018-2020
Planowane koszty: 100.000,00 zł

2) Rewitalizacja terenów nad Odrą
Rewitalizacja terenów nadodrzańskich, wykorzystanie motywu wody jako potencjału sołectwa
poprzez stworzenie wioski tematycznej.
Termin realizacji: 2019-2021
Planowane koszty: 300.000,00 zł

3) Remont drogi wojewódzkiej nr 425 wraz z budową przejazdu pod torami,
usprawniającym ruch.
Poprawa parametrów technicznych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Termin realizacji: 2020 – 2023
Planowane koszty: 3.000.000,00 zł

4) Powstanie placówki rehabilitacyjno – opiekuńczej, z uwzględnieniem opieki nad
osobami starszymi
Zorganizowanie placówki, zorganizowanie pomocy osobom starszym, chorym. Znalezienie
inwestora na dom opieki, placówkę rehabilitacyjno – opiekuńczą.
Termin realizacji: 2018 - 2022
Planowane koszty: 3.000.000,00 zł
5) Budowa nowych dróg oraz infrastruktury oświetleniowej
Sołectwo wyraźnie rozwija się pod względem zabudowań jednorodzinnych. Niezbędne jest
zadbanie o nowe drogi i oświetlenie. Wśród potrzeb wymienia się m.in. budowę ul. Sosnowej
i ul. Stawowej, oświetlenia na ul. Stawowej oraz ul. Dworcowej w kierunku dworca.
Termin realizacji: 2019 - 2023
Planowane koszty: 2.000.000,00 zł
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6) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Niezbędne zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa
Termin realizacji: 2019 - 2023
Planowane koszty: 15.000.000,00 zł

7) Remont i doposażenie Domu Kultury
Remont domu kultury poprzez odświeżenie budynku wraz z kompleksowym jego
wyposażeniem pod kątem sprzętu oraz pomocy niezbędnych do prowadzenia różnego
rodzaju kół / zajęć.
Termin realizacji: 2018 - 2020
Planowane koszty: 600.000,00 zł

8) Dbałość o estetykę wsi
Poprawa estetyki przez odpowiednie zagospodarowania przy boisku LZS, dworcu PKP, placu
zabaw.
Termin realizacji: 2018-2020
Planowane koszty: 200.000,00 zł

9) Kultywowanie tradycji poprzez organizację imprez
Mając na uwadze zanikające tradycje i malejącą ilość imprez, należy zaktywizować
mieszkańców do ich kultywowania i organizacji oraz zachęcania do wprowadzania nowych.
Termin realizacji: cyklicznie
Planowane koszty: 2.000,00 zł – 5.000,00 zł / 1 impreza
Np. stoły wielkanocny i bożonarodzeniowy, spotkanie opłatkowe, octobertest, festyn
i zabawa odpustowa, majówka, mikołajki, bale karnawałowe zakończone pogrzebem Basa,
plenery rzeźbiarskie zakończone Nocą Utopca, spływ Pływadeł, dożynki, Dzień Babci,
Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Matki, biesiada, półkolonie. Nowe: np. maraton
biegowy.
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10) Remont i renowacja
w Dziergowicach

sali

gimnastycznej

przy

Szkole

Podstawowej

Istniejąca sala jest jedną z pierwszych, która powstała w naszej gminie. Jej stan znacznie
odbiega od przyjętych standardów. Mając na uwadze dobro dzieci, wymagany jest remont.
Termin realizacji: 2023 -2025
Planowane koszty: 3.000.000,00

11) Uregulowanie stanu prawnego dla działek nr 1078, 1079, 1080 i 1081 przez
Gminę Bierawa celem wykorzystywania terenu przy różnego rodzaju imprezach
plenerowych.
Celem zadania jest planowany podział działek i przejęcie części terenu celem możliwości
wykorzystania terenu pod organizację np. dożynek i innych imprez sołeckich oraz gminnych.
Termin realizacji: 2020 -2025
Planowane koszty: 200.000,00

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
Niewątpliwie centralnym punktem odpowiadającym za kulturę, rekreację i integrację jest Dom
Kultury w Dziergowicach. Jest to miejsce, które zrzesza w sobie wszelkiego rodzaju imprezy,
koła zainteresowań i zajęcia. Niestety środki, jakimi dysponuje, nie wystarczają na
poszerzenie oferty. Niezbędne jest jego kompleksowe doposażenie.
Kolejnym miejscem o takim znaczeniu jest boisko LZS „Odrzanki” przy ulicy Brzozowej i plac
zabaw usytuowany obok niego. Miejsca imprez plenerowych i wypoczynku dzieci
i młodzieży, a także boisko wielofunkcyjne przy szkole. Wszystkie obiekty wymagają stałej
rewitalizacji.

VI. Podsumowanie
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym może być modyfikowany
w zależności 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 bieżąco
monitorowane i oceniane.
Promocja Planu Odnowy wsi Dziergowice będzie polegała na umieszczeniu
dokumentacji na stronie internetowej pod adresem www.bierawa.pl oraz rozpropagowaniu
informacji wśród mieszkańców.
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