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1. CEL OPRACOWANIA 

Plan Odnowy Miejscowości DzierŜkowice powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, przy 
współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej i 
Koła Gospodyń Wiejskich. Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi DzierŜkowice.  

Zawartość Planu Odnowy Miejscowości DzierŜkowice jest zgodna z wymogami przedstawionymi w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera: charakterystykę 
miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi 
na lata 2010-2015 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis 
najwaŜniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz 
planowane działania na lata 2016-2020. 

Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 
finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie stanowić 
wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy 
najbliŜszych 5 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia 
zmierzające do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym. działania o charakterze: 
inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno-wypoczynkowym.  

Plan Odnowy Miejscowości DzierŜkowice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje 
działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w DzierŜkowicach. W 
dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłuŜą rozwojowi wsi i 
przyczynią się do jej promocji, a takŜe zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea 
odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona, doinwestowana i oŜywiona 
kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom 
godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła zatrzymać młodzieŜ na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy 
wsi, wieś ma być nowoczesna – czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i 
wykształconymi mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i 
kulturową specyfikę.  

Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od potrzeb 
społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe mogą być dopisywane nowe zadania, a 
takŜe moŜe zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania 
innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.  

Plan Odnowy Miejscowości DzierŜkowice jest spójny z następującymi dokumentami: 

1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013, 

2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013, 

3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013, 

4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, 

5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA 

Historia 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1270 r., wtedy zwane były - Driscoviz, w 1377 - 
Dirscowicz, w 1413 r. - Drzkowicz. Nazwa pochodzi od imienia Drzek - Dzierzek. Być moŜe on 
właśnie lub jego potomni byli załoŜycielami wsi. Na początku XIII w. aŜ do okresu reformacji 
DzierŜkowice naleŜały do klasztoru Velehrad na Morawach. Potem były w rękach braci Szczepana i 
Jana z Vbrna i Bruntala. W 1736 r. właścicielem ich był hrabia Orlik Schonstein. W 1753 kupił je 
szambelan księcia Lichtenstein. W owym czasie DzierŜkowice były juŜ podzielone na część pruską i 
czeską. W 1791 r. obie części kupił rotmistrz Traugot Sack za 50 tys. guldenów. Jednak juŜ w 1793 r. 
odstąpił je Strahlerowi, który czeską część natychmiast sprzedał baronowi Wacławowi Siedlnickiemu, 
a pruską w kawałkach chłopom z DzierŜkowic. Pozostała część znalazła się w posiadaniu radcy 
sądowego Hermana Roeslera z Głubczyc. W 1869 i to sprzedano chłopom, a dystrykt majątkowy 
rozwiązano. Pańskie budynki leŜały na lewym brzegu Opawy. Po poŜarze w 1854 r. resztki murów 
rozebrano i wybudowano domki dla małorolnych. Te tworzyły samodzielną gminę Nowa Góra, którą 
wcielono do DzierŜkowic po rozwiązaniu dystryktu majątkowego. W 1850 r. na tym terenie odkryto 
złoŜa gipsu. Powstała gipsownia, eksportująca urobek do Austrii i Czech, jako nawóz. Istniała ona do 
1867 r., kiedy zaprzestano wydobycia ze względu na nieopłacalność.  

DzierŜkowice naleŜały do parafii Neplachovice, po czeskiej stronie, aŜ do 1780 r., kiedy to przeszły 
do parafii Pilszcz, a później Wechowice.  

Szkoła w DzierŜkowicach zaczęła funkcjonować w 1882 r., z braku budynku szkolnego, który 
zbudowano dopiero w 1887 r., lekcje na początku odbywały się w sali karczmy Wilscha.  

 
PołoŜenie, powierzchnia, mieszkańcy 

DzierŜkowice połoŜone są w południowej części gminy Branice, w powiecie głubczyckim, w 
południowej części województwa opolskiego. LeŜy na PłaskowyŜu Głubczyckim będącym jednym z 
mezoregionów Niziny Śląskiej. NajbliŜej znajdujące się miejscowości to: Wiechowice, Uciechowice i 
Turków. Wieś jest oddalona o 14 km od Branic, 19 km od Kietrza, 28 km od Głubczyc, 38 km od 
Raciborza. 
W chwili obecnej wieś zamieszkuje 157 mieszkańców.  
Powierzchnia sołectwa wynosi 422,0206 ha. 
 
Środowisko przyrodnicze 

DzierŜkowice połoŜone są  z dala od większych miast, otaczają je jedynie łąki i pola uprawne. Teren 
jest niezróŜnicowany, nizinny o łagodnym ukształtowaniu i klimacie. DuŜą część sołectwa zajmują 
uŜytki rolne, przewaŜają gleby wysokiej klasy bonitacyjnej. Stan środowiska jest dobry, 
niezdegradowany. Charakterystyczną cechą wsi, jak i całej Gminy Branice jest jej zlokalizowanie przy 
osiowej części rozległego obniŜenia między Sudetami, a Karpatami, zwanego Bramą Morawska.  
 
 

PołoŜenie komunikacyjne 

Przez DzierŜkowice przebiega droga gminna aŜ do granicy z Republiką Czeską. Miejscowość 
DzierŜkowice jest połączona mostem na rzece Opava z Republiką Czeską. 

Z DzierŜkowic jest bezpośrednie połączenie autobusowe z Głubczycami, przez Branice i z 
Raciborzem przez Kietrz (w okresie wakacyjnym połączenia są utrudnione).   
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Gospodarka 

W DzierŜkowicach działa 1 sklep spoŜywczy. Część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa, część 
zajmuje się działalnością pozarolniczą poza terenem miejscowości.  

Oświata 

We wsi nie ma w chwili obecnej Ŝadnej placówki oświatowej. Obecnie dzieci uczęszczają do 
przedszkola i szkoły podstawowej do Uciechowic , starsze dzieci uczęszczają do Gimnazjum w 
Branicach. MłodzieŜ kontynuuje dalszą edukację w szkołach ponadgimnazjalnych w Kietrzu, 
Głubczycach lub Raciborzu. NajbliŜszy punkt biblioteczny jest w Branicach. 

Działalność kulturalna i sportowa 

Wieś posiada boisko sportowe, które znajduje się za wsią w kierunku Wiechowic i plac zabaw w 
centrum wsi.  

 

3. ANALIZA ZASOBÓW  

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa 
DzierŜkowice, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego 
odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki, które w 
przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. 

 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś 

Środowisko 
przyrodnicze 

 

Walory krajobrazu, 
rzeźba terenu 

Krajobraz nizinny o łagodnym ukształtowaniu.  Wieś jest malowniczo 
połoŜona wśród łąk i pól, nad rzeką Opavą, która jest rzeką graniczną. 
Rzeka ta dzieli wieś DzierŜkowice na dwie miejscowości: DzierŜkowice 
polskie i czeskie. 

Walory klimatu Klimat umiarkowany, korzystny dla rozwoju rolnictwa, specyficzny ze 
względu na połoŜenie w pobliŜu Bramy Morawskiej i rzeki Opavy. 

Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

Dąb, świerk, lipa, brzoza, klon, olcha 
Sarny, zające, lisy, baŜanty, dziki oraz trzy gniazda zasiedlone co roku 
przez bociany. 

Gleby, kopaliny, budowa 
geologiczna 

Gleby wysokiej bonitacji – przewaŜają gleby klasy 1-4. 
Blisko rzeki pokłady po byłej kopalni gipsu. 

Środowisko 
kulturowe 

 

Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Plac zabaw. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Zadbane przydomowe ogródki, wyremontowane domy  

Miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kapliczka murowana na początku wsi. 

Święta, odpusty i 
pielgrzymki 

Odpust św. Anny – parafia Wiechowice. 
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Tradycje, obrzędy, gwara Kolędowanie, procesja z poświęceniem pól, w miesiącu maju 
odprawianie majówek do NMP przy kapliczce 

Specyficzne nazwy  
Specyficzne potrawy kołacz śląski z serem lub makiem, kluski na parze 
Dawne zawody  
Obiekty i tereny  
Działki pod zabudowę 
mieszkaniową, pod usługi 
i przemysł 

Po byłych budynkach mieszkalnych, które są juŜ rozgruzowane. 

Pustostany 
mieszkaniowe, 
poprzemysłowe 

Brak 

Tradycyjne nie 
uŜytkowane obiekty 
gospodarskie 

Brak 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Plac zabaw z altaną i grillem w środku miejscowości 

Sale spotkań, świetlice, 
kluby 

WypoŜyczana świetlica od RSP DzierŜkowice 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Boisko sportowe 

Miejsca rekreacji Plac zabaw 
ŚcieŜki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Wawrowie-Wiechowice-DzierŜkowice-Wysoka-Branice 

Szkoły, przedszkola, 
biblioteki 

Brak 

Placówki słuŜby zdrowia Brak 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociągi, kanalizacja We wsi jest kanalizacja burzowa i wodociąg, brak kanalizacji sanitarnej i 
oczyszczalni ścieków. 

Drogi Droga gminna, przejście graniczne 
Chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodniki w centrum wsi, przystanek autobusowy. 

Sieć telefoniczna, 
dostępność do internetu 

Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, internet radiowy i z sieci 
telefonicznej. 

Telefonia komórkowa Dostępna. Najlepszy zasięg ma sieć telefonii komórkowej Plus i Era - 
przekaźnik obok wsi. 

Gospodarka i 
rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze i 
ilość miejsc pracy 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – 39 miejsc pracy. 
1 prywatne przedsiębiorstwo. 
1 sklep ogólnospoŜywczy. 

Gastronomia, miejsca 
noclegowe 

Brak 

Gospodarstwa rolne 5 gospodarstw rolnych powyŜej 1 ha. 
Uprawy, hodowle Uprawy – pszenica, rzepak, jęczmień, burak cukrowy, kukurydza, 

ziemniaki. Hodowla krów i trzody chlewnej. 
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MoŜliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Słoma jako odnawialne źródło energii. 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

Fundusz sołecki - około 8.000,00 zł.  

Środki wypracowywane Sponsorzy, środki z wypoŜyczania naczyń przez KGW, wkład rzeczowy 
w postaci prac społecznych – mieszkańcy większość prac wykonują w 
czynie społecznym, w ten sposób powstała np.  altana, rozgrupowano 
świetlice wiejską, zasadzono drzewa, porządkowano wsi po powodziach. 

Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

Bronisław Welgan, Władysław Stefaniuk, Ryszard Ozdoba, 
Franciszek Urbaczka, Józef Kawulok 

Przedsiębiorcy i 
sponsorzy 

1 przedsiębiorca i RSP DzierŜkowice  

Osoby z dostępem do 
internetu 

ok. 50 osób 

Studenci 3 osoby 
Związki i stowarzyszenia Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich 
Kontakty zewnętrzne, np. 
z mediami 

Echo Gmin, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole 

Współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Współpraca z radą sołecką wsi DrŜkowice Republiki Czeskiej. 
Wymiana doświadczeń podczas corocznych spotkań mieszkańców. 
Współpraca z gminą Istebna (woj. śląskie) 

Informacje dostępne o 
wsi 

 

KsiąŜki, przewodniki  
 

4. ANALIZA SWOT 

Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi DzierŜkowice, zdecydowano posłuŜyć się bardzo 
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna SWOT polega 
na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie czynników 
strategicznych).  

W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została 
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa DzierŜkowice: 

− S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 
sołectwa, 

− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 
analizowanego sołectwa, 

− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa szansę 
korzystnej zmiany, 

− T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa 
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 
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Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą środowiska 
zewnętrznego. 

Praca nad analizą SWOT dla wsi DzierŜkowice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
poprzedzona była  przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do sporządzania 
Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat 
wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających podejmowanie 
skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale takŜe na temat barier, 
słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi.  

ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MO śLIW OŚCI ROZWOJOWYCH 
SOŁECTWA DZIER śKOWICE 
 
MOCNE  STRONY: 
� połoŜenie nad rzeką Opavą, 
� bliskość do miasta Opava - 3km.  
� gleby wysokiej klasy bonitacyjnej, 
� czyste środowisko naturalne, 
� aktywność mieszkańców chętnie podejmujących inicjatywy na rzecz swojej miejscowości, 
 
SŁABE STRONY: 
���� brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 
���� niezagospodarowany plac zabaw, 
���� brak świetlicy, 
���� starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta, 
���� mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki, 
���� brak ośrodka zdrowia, ośrodka kultury, 
���� zły stan dróg i chodników, 
 
SZANSE: 
� moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych – krajowych i zagranicznych, 
� integracja mieszkańców sołectwa, 
� wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości, 
� większa współpraca z sąsiednimi mieszkańcami z Republiki Czeskiej, 
� połoŜenie przy granicy z Czechami – moŜliwość podjęcia nauki i pracy w niedaleko połoŜonej 

Opavie, 
 
ZAGROśENIA: 
���� niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki UE, 
���� postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego , 
���� starzenie się społeczeństwa, 
���� mały przyrost naturalny, 
���� migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy. 
 

5. DZIERśKOWICE – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWO ŚCI   

Wizja miejscowości DzierŜkowice to: „ DzierŜkowice – wieś ludzi aktywnych z dobrymi 

pomysłami, przyjaźnie nastawiona do siebie oraz otaczającego ich świata. Wieś ludzi 

patrzących w przyszłość, ale nie zapominających o swoich korzeniach.” 
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Najbardziej charakterystycznym elementem DzierŜkowic są mieszkańcy – chociaŜ ich pochodzenie 
jest róŜnorodne (pochodzą zarówno ze wschodu, jak i ze Śląska Cieszyńskiego) to są bardzo aktywni, 
pomysłowi, dbają o swoje obejścia i wspólnie wyznaczają sobie nowe kierunki działania.  

Dlatego postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi DzierŜkowice na lata 2010-2015: 

− poprawa estetyki miejscowości, 
− poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 
− integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów, 
− korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji załoŜonych 

przedsięwzięć. 
 

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY 
MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2013 

Działania przewidziane na lata 2010-2013 to: 

1) Integracja mieszkańców miejscowości poprzez: 

− organizację imprez okolicznościowych: doŜynek, wspólnych spotkań mieszkańców 
wsi DzierŜkowice i Republiki Czeskiej 

− organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi 
− wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków Ŝycia w 

miejscowości. 

2) Powstanie parkowego miejsca spotkań w centrum wsi, 

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz jej otoczenia, 

4) Poprawa estetyki wsi dzięki:  

− poprawie wyglądu posesji, 
− likwidacji bezuŜytecznych zapleczy gospodarczych, 
− remont chodnika 

 

Kolejność działań przewidzianych na lata 2010-2013 będzie wynikała głównie z dostępności środków 
zewnętrznych. 

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2010-2015 

W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w DzierŜkowicach na lata 
2010-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami 
finansowania: 

 
L.p. Nazwa przedsięwzięcia Okres 

realizacji 
Źródła finansowania 

1. Powstanie „parkowego miejsca spotkań” w 
centrum wsi 

2010-2013 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

2. Dokończenie budowy chodnika we wsi 2010-2015 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

3. Poprawa estetyki wsi 2010-2015 BudŜet gminy, źródła 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI DZIERśKOWICE 

 

Grupa Odnowy Wsi DzierŜkowice Strona 9 

 

zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

4. Remont nawierzchni asfaltowej 2010-2013 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

5. Wykonanie dalszego oświetlenia w kierunku 
granicy z Republiką Czeską 

2010-2013 BudŜet gminy, źródła 
zewnętrzne krajowe i 
zagraniczne 

6. Promocja wsi i organizacji działających we wsi 
przez załoŜenie strony internetowej. Stały kontakt 
z mediami i wydanie publikacji dot. DzierŜkowic. 

2010-2015 Środki własne i budŜet 
gminy. 

7. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy w czasie 
wakacji 

2010-2015 Środki własne, zewnętrzne 
źródła krajowe i 
zagraniczne, budŜet gminy 

8. Utworzenie kąpieliska na rzece Opavie 2010-2013 Środki własne, zewnętrzne 
źródła krajowe i 
zagraniczne, budŜet gminy 

 

 

8. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSI ĘWZI ĘĆ 

Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są waŜne, niemniej ze 
względu na charakter, zaawansowanie prac  nad pozyskaniem środków na ich realizację lub ze 
względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 4 z powyŜej przedstawionych zadań uznano 
za priorytetowe: 

1) Powstanie „parkowego miejsca spotkań”. 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie parkowego miejsca spotkań we wsi, w którym zarówno 
dzieci, jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas wolny, w 
przyjemnym, estetycznym otoczeniu. Zaprojektowane miejsce spotkań ma wykształcać w 
mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i dorosłym moŜliwość spędzenia czasu 
wolnego w przyjaznym otoczeniu. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia: 

- wyrównanie terenów pod parkowe miejsce spotkań, 
- wysypanie alejek, 
- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, 
- ogrodzenie miejsca spotkań od strony drogi, 
- obsadzenie miejsca spotkań drzewami i krzewami zgodnie z projektem zagospodarowania 
  tego terenu, 
- urządzenie miejsca do zabawy dla dzieci poprzez zamontowanie bezpiecznych i estetycznych 
urządzeń zabawowych z atestem, 
- urządzenie boiska do piłki siatkowej oraz do koszykówki na terenie parkowego miejsca spotkań, 
- zakup i zamontowanie betonowego stołu (z ławkami ) do szachów i chińczyka, 
- ustawienie na terenie uporządkowanego placu ławek i koszów na śmieci, 
- wykonanie miejsca do tańczenia wraz z zadaszeniem. 
 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2010 – 2013. 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 100 - 200 tys. zł. 
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2) Dokończenie budowy chodnika  

Celem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy chodnika o długości 500 m., oraz budowa 
nowego dojścia do granicy o długości 200 m. 

Harmonogram przedsięwzięcia: 2010 –  2015 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 80 tys. zł.  

3) PrzedłuŜenie oświetlenia do granicy z Republiką Czeską 

Cel: we wsi znajduje się przejście graniczne oraz most na rzece Opava łączący DzierŜkowice z 
republiką Czeską. NaleŜy zamontować dodatkowe trzy lampy aby była oświetlona cała droga do 
przejścia. Jednocześnie lampy te oświetlać będą planowane do wykonania ,,Parkowe Miejsce 
Spotkań’’.  

 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2010 – 2015 (w zaleŜności od dostępnych środków zewnętrznych). 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 30 tys. zł. 
4) Remont drogi asfaltowej do granicy z Republiką Czeską. 

 
Harmonogram przedsięwzięcia: 2008 – 2015 (i jeszcze dalej) 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500-800.tys. zł. 

 
 

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI NA LATA 2016-2020 

Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi DzierŜkowic planuje kontynuowanie działań wytyczonych 
przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym okresie 
programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o wygląd 
obiektów powstałych w latach 2010-2015, 

2) Nowe pomysły na jeszcze większą współpracę ze wsią DrŜkowice z Republiki Czeskiej 
realizowane wspólnie. 

3) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub 
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2010-2015. 

4) Szeroko zakrojona promocja DzierŜkowic i wszystkich organizacji działających we wsi. 

 

10.WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU  

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości DzierŜkowice rozpocznie się od zatwierdzenia go uchwałą 
zebrania wiejskiego, następnie  zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą Rady Gminy w Branicach. Za 
wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów odpowiedzialna będzie Grupa 
Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości DzierŜkowice.  
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Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom. Oznacza to, Ŝe 
moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz 
oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. 

Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna 
przed mieszkańcami DzierŜkowic za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą Grupy jest jednak 
nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego 
aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców.  

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje propozycje, 
które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu zaktualizowany 
dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości DzierŜkowic.  

Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy Odnowy Wsi 
i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa Wsi w Urzędzie 
Gminy w Branicach. 


