
UCHWAŁA NR V/44/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy miejscowości Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zaktualizowaną treść Planu Odnowy miejscowości Bierawa na lata 2016-
2023, uchwalonego uchwałą nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 czerwca 2016 r., 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr LI/318/2018 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 listopada 2018 roku 
o zmianie uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Bierawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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1. Wprowadzenie 
 
 

„Dzisiaj należy wiedzieć,  

co trzeba poznawać i robić jutro, 

 by radzić sobie pojutrze” 

 

 

Województwo Opolskie, Gmina Bierawa 
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 Jedną z podstaw rozwoju wsi Bierawa jest stworzenie „Planu  Odnowy 

Miejscowości na lata 2016-2023”. 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 Bierawa na mapie Gminy Bierawa 
 

 

 

 

 

Id: 79A31D72-D440-4871-AA3C-D530C8A65E0C. Podpisany Strona 4



2. Charakterystyka miejscowości 
 

 Bierawa (niem. Birawa) – wieś gminna w Polsce położona                                 

w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie 

Bierawa (której jest siedzibą).        

  www.wikipedia.pl 
 

 

 Miejscowość zamieszkuje 1339 osób. Bierawa jest wsią przemysłowo - 

rolniczą. Jej mieszkańcy znajdują zatrudnienie głównie w Zakładach Azotowych 

Kędzierzyn S.A z uwagi na ich bliskie sąsiedztwo oraz w zakładach na terenie 

gminy, jak: SpotLight, Britop, Cemex. Działający na terenie sołectwa Dom 

Kultury prowadzi różnorodne formy upowszechniania kultury. Przez Bierawę 

przechodzą dwie drogi wojewódzkie: 408 i  425. Bierawa leży przy ważnej linii 

kolejowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym z Kędzierzyna-Koźla do 

Bohumina. Od 1992 r. Gmina Bierawa utrzymuje układ partnerski z gminą 

Ostfildern  z Niemiec oraz od roku 2013 z gminą Markvartovice w Czechach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Położenie Bierawy na mapie Polski 
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2.1 Rys historyczny  
 
 Pierwsze wzmianki o majątku Bierawa pochodzą z 1308 roku, kiedy to 

książę Kazimierz bytomski przeniósł osadę na prawo niemieckie. Bierawa 

wchodziła w skład księstwa kozielsko-bytomskiego. 19 lutego 1327 roku książę 

Władysław bytomski złożył w Opawie hołd lenny królowi czeskiemu Janowi 

Luksemburskiemu. W ten sposób tutejsze ziemie przeszły we władanie Czech. 

W 1526 roku zmarł król Czech i Węgier Ludwik II Jagiellończyk, ostatni władca 

tych krajów z dynastii Jagiellonów. Jego następcą na tronie Czech i Węgier 

został arcyksiążę austriacki Ferdynand I Habsburg. Tym samym Bierawa 

przeszła pod zwierzchnictwo austriackich Habsburgów. W 1614 roku 

wybudowano murowany kościół protestancki. W 1774 roku hrabina Amalia von 

Hoym kupiła Bierawę  i włączyła do rodzinnych ziem skupionych wokół majątku 

w Sławięcicach. Kolejnymi właścicielami wsi Bierawa byli Pruszkowscy von 

Resewitz i von Hohenlohe. Podczas III powstania śląskiego w maju 1921 roku 

doszło do ciężkiej bitwy o Kędzierzyn. 6 maja 1921 roku Naczelna Komenda 

Wojsk Powstańczych rozkazała dwóm pułkom rozpocząć natarcie z zadaniem 

zajęcia Kędzierzyna. Z Sośnicowic wyruszył drugi pułk piechoty wojsk 

powstańczych im. T. Kościuszki dowodzony przez kpt. Pawła Cymsa.  

Rozpoczął on ciężkie walki usiłując przedrzeć się do Kędzierzyna od strony 

Bierawy, Starego Koźla i Pogorzelca. Ciężkie walki trwały do 9 maja 1921 roku. 

W walkach użyto artylerię i pociąg pancerny. W lipcu 1922 roku powiat kozielski 

z Bierawą został ponownie oficjalnie przekazany administracji niemieckiej            

i włączony do Niemiec. 

 Podczas II wojny światowej w 1940 roku rozpoczęto w pobliżu Bierawy 

budowę zakładu chemicznego (produkcja izooktanu) koncernu Interessen-

Gemeinschaft Farbenindustrie AG - w skrócie IG Farben. Tutejsze zakłady miały 

produkować benzynę syntetyczną na drodze uwodornienia węgla. Produkcję 

uruchomiono pod koniec 1943 r.  

Alianckie lotnictwo (startowało z Włoch) przeprowadziło pierwsze loty 

rozpoznawcze w rejonie Bierawy i Kędzierzyna w marcu 1944 r. Zmasowane 

naloty bombowe rozpoczęły się w lipcu 1944 r. W wyniku masowych 

bombardowań tutejsze zakłady chemiczne zostały zniszczone.  

Id: 79A31D72-D440-4871-AA3C-D530C8A65E0C. Podpisany Strona 6

http://pl.wikipedia.org/wiki/1308
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_bytomski
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1327
http://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_bytomski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hołd_lenny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Luksemburski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Luksemburski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1526
http://pl.wikipedia.org/wiki/Władcy_Czech
http://pl.wikipedia.org/wiki/Władcy_Węgier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_II_Jagiellończyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czech
http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arcyksiążę
http://pl.wikipedia.org/wiki/Święte_Cesarstwo_Rzymskie_Narodu_Niemieckiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_I_Habsburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Habsburgowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1614
http://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/1774
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sławięcice_%28Kędzierzyn-Koźle%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_powstanie_śląskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1921
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1921
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kędzierzyn_%28dzielnica_Kędzierzyna-Koźla%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sośnicowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_Cyms
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kędzierzyn_%28dzielnica_Kędzierzyna-Koźla%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Koźle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogorzelec_%28Kędzierzyn-Koźle%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/9_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1921
http://pl.wikipedia.org/wiki/1922
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kozielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Weimarska
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_światowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1940
http://pl.wikipedia.org/wiki/2,2,4-trimetylopentan
http://pl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://pl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benzyna_syntetyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uwodornienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Węgiel_%28pierwiastek%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/1943
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alianci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Włochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kędzierzyn_%28dzielnica_Kędzierzyna-Koźla%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nalot_dywanowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944


W styczniu 1945r. Bierawa została zajęta przez Armię Czerwoną i następnie 

przekazana pod administrację polską. Obecnie obszar wsi wynosi 1272 ha         

(w tym 346 ha to obszary leśne).  

 

2.2. Oświata 
 
 Na terenie sołectwa funkcjonuje Publiczne Przedszkole z trzema 

oddziałami. Dzieci w wieku szkolnym są dowożone autobusami szkolnymi do 

szkół podstawowych na terenie Gminy Bierawa. W Bierawie funkcjonuje Szkoła 

Podstawowa z oddziałami IV-VIII.  

 

 

Przedszkole 

 

 

Szkoła Podstawowa 

 

2.3 Zabytki 

  

 Na terenie sołectwa Bierawa znajduje się renesansowy kościół pw. św. 

Trójcy Świętej pochodzący z drugiej połowy XVI wieku. Około 1614 roku 

powiększony został o wieżę pokrytą dekoracją sgraffitową. W XVIII wieku 

dobudowano kaplicę przy północnej części kościoła. Wewnątrz zachowały się: 

 późnorenesansowa (1 połowa XVII wieku) ambona; 

 ołtarze barokowe z 1 połowy XVI wieku; 

 barokowa chrzcielnica z przełomu XVII i XVIII wieku. 
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Kościół Rzymskokatolickiej Parafii PW. Trójcy Świętej 

 

 

2.4 Kultura  
 
 W sołectwie Bierawa prężnie funkcjonuje Gminne Centrum Kultury                   

i Rekreacji, gdzie spotykają się dzieci, młodzież jak i dorośli. Posiadamy sale 

internetowe, do których mają dostęp wszyscy mieszkańcy sołectwa. GCKiR 

organizuje cyklicznie różnorodne imprezy dla mieszkańców sołectwa, jak i całej 

gminy. 

 
 
2.5 Służba zdrowia 
 
 Na terenie Gminy występuje indywidualna praktyka lekarska w Bierawie 

oraz zespół Caritas. Mieszkańcy korzystają także ze służby zdrowia Falck 

znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle.  

 
 
2.6 Lokalni przedsiębiorcy 
 
Na terenie sołectwa występują następujące rodzaje działalności gospodarczej: 
 
- handel detaliczny i wielobranżowy, 

- usługi fryzjerskie, 

- usługi gastronomiczne, 

- usługi  budowlane, 

- usługi transportowe, 
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- usługi elektroniczne, 

- kopalnia piasku, 

- firma elektryczna, 

- produkcja oświetlenia. 

 

2.7 Bezpieczeństwo publiczne  
 
 Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa Rewir Dzielnicowych Policji, 

który obejmuje zakresem  teren całej Gminy.  Za bezpieczeństwo z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa odpowiada samodzielna 

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.  

 

2.8 Infrastruktura techniczna  
 

 Sołectwo Bierawa zaopatrywane jest w wodę z centralnego systemu 

znajdującego się na terenie Gminy Bierawa. Odpady komunalne wywożone są 

przez odbiorcę zewnętrznego, który przedkłada najkorzystniejszą ofertę 

cenową. Zebrane odpady trafiają na odpowiednie składowisko. Całe sołectwo 

jest skanalizowane. Wszystkie gospodarstwa wyposażone są w energię 

elektryczną i obsługiwane przez Tauron Sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne 

oraz dostęp do Internetu świadczone są głównie przez Orange Polska S.A. oraz 

Grupę Multiplay, a także przez innych, mniejszych usługodawców. Bierawa ma 

bliski dostęp do autostrady A4, portu rzecznego, dworca kolejowego oraz portów 

lotniczych – Wrocław i Pyrzowice.  
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3. Inwentaryzacja zasobów 
 

Analiza zasobów sołectwa 
 

 
Aktualna sytuacja sołectwa 

 
Programy i projekty. Co trzeba zrobić ? 

 

 
Co wyróżnia 
sołectwo? 

 
Kościół, cmentarz, 
działki budowlane, 
Gimnazjum, 
Gminne Centrum 
Kultury i Rekreacji, 
TSKN, 
Siedziba Gminy 
 

 
Co ma ją 
wyróżniać? 

 
Czysta, estetyczna wieś 
przyjazna mieszkańcom, 
chodniki, ulice, utrzymanie 
placówek oświatowych, 
boisko sportowe, basen, 
ścieżki turystyczne,  

 
Jakie pełni funkcje? 

 
- Usługowa 
- Mieszkaniowa 
 

 
Jakie ma pełnić 
funkcje ? 

 
Kulturalne, mieszkaniowe, 
usługowo-produkcyjne, 
integracyjne, edukacyjne 
 
 
 

 
Informacje  
o mieszkańcach ? 

 
Dzieci, młodzież, 
dorośli, rolnicy, 
emeryci, renciści  
i bezrobotni 
 

 
Mieszkańcy ? 

 
Większa aktywność wśród 
mieszkańców sołectwa, 
wspólna integracja  
i edukacja 
 

Z czego się 
utrzymują 
mieszkańcy ? 

Praca w sferze 
produkcyjno – 
usługowej,  
emerytury, renty,  

Co ma dać 
utrzymanie? 

Praca w sferze 
produkcyjno – usługowej 
w sołectwie, jak i poza  

 
Jak zorganizowani 
są mieszkańcy? 

 
Rada Sołecka, 
Rada parafialna, 
TSKN, OSP, 
Związek Śląskich 
Kobiet Wiejskich 

 
W jaki sposób ma 
być zorganizowana 
wieś i mieszkańcy ? 
 

 
Rozszerzenie tradycji, 
Grupa Odnowy Wsi, TSKN, 
OSP 

 
Jak rozwiązują 
problemy ? 
 

 
Spotkania wiejskie, 
OSP, TSKN, 
spotkania  
z władzami Gminy 

 
W jaki sposób mają 
być rozwiązywane 
problemy? 

 
Okresowe spotkania  
i zebrania wiejskie, 
spotkania z władzami 
Gminy, integracja 

 
Jaki jest stan 
otoczenia  
i środowiska ? 

 
Liczne tereny 
zielone, lasy, czyste 
środowisko, 
zorganizowany 
odbiór odpadów,  
 

 
Jaki ma być stan 
otoczenia 
środowiska?  
Co nam 
przeszkadza ? 

 
Czyste i przyjazne 
środowisko dla ludzi  
i przyrody, lepsze drogi, 
lepsze życie, 
bezpieczeństwo. 
Przeszkadza duże 
natężenie ruchu na drodze 
tranzytowej Bierawa - Rudy  
 

 
 

Id: 79A31D72-D440-4871-AA3C-D530C8A65E0C. Podpisany Strona 10



4. Analiza SWOT – Silne i słabe strony 
 
Silne strony: 
 
- Istniejące firmy i zakłady produkcyjne  
- Tereny pod działki budowlane 
- Jednostka OSP 
- Bliski dostęp do autostrady A4  
- Prężnie działający TSKN 
- Rada Sołecka 
- Przedszkole 
- Pomieszczenia Mniejszości Niemieckiej 
- Ścieżki rowerowe 
- Szkoła Podstawowa 
- Kościół, cmentarz 
- Tereny inwestycyjne 
- Lokalizacja 
- Prężnie działająca społeczność 
- Potencjał turystyki rowerowej i kajakowej 
- Siedziba Urzędu Gminy 
- Dostępność Funduszu Sołeckiego 
- Bliski dostęp do miasta 
 

Słabe strony: 
 
- Brak oferty poprawy warunków życia dla   
  osób starszych i młodzieży 
- Zagrożenia chemiczne dla zdrowia i życia   
  spowodowane bliską lokalizacją ZAK SA 
- Zagrożenie powodziowe rzeki Odry oraz   
  Bierawki 
- Brak utwardzonych dróg dojazdowych do  
  nowych terenów mieszkalnych 
- Brak szkoły podstawowej 
- Brak żłobka 
- Słabe połączenia komunikacji publicznej  
  z miastami Racibórz, Kędzierzyn-Koźle,  
  Gliwice, Opole 
- Brak ścieżek rowerowych i chodników 
- Brak bezpieczeństwa przy głównych  
  drogach 
- Starzenie się społeczeństwa 
- Migracja zarobkowa ludzi młodych 
- Stare, niezagospodarowane budynki   
  (pustostany) 
- Brak drużyny sportowej 
 

 
Szanse: 
 
- Rozwój lokalnych firm 
- Gazyfikacja sołectwa 
- Rozwój infrastruktury sportowo –   
  rekreacyjno - kulturalnej  
- Pozyskanie funduszy zewnętrznych 
- Działalność inwestorów 
- Miejscowość „sypialnia” 
- Otwarcie żłobka 
- Nowe inwestycje 
- Wymiana doświadczeń i czerpanie wzorców   
  z wymian partnerskich (Ostfildern,   
  Markvartovice) 
- Piękniejsza wieś 
- Większa aktywność mieszkańców  
 

 
Zagrożenia: 
 
- Zagrożenie chemiczne i ekologiczne   
  spowodowane bliskim sąsiedztwem   
  Zakładów Azotowych  
- Brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
- Migracja mieszkańców w celach   
  zarobkowych, edukacyjnych 
- Starzenie się społeczeństwa 
- Coraz mniejsza aktywność mieszkańców 
- Coraz mniejsza liczba połączeń komunikacji   
  publicznych do dużych miast 
- Niskie wynagrodzenia 
- Bezrobocie 
- Niebezpieczne drogi spowodowane   
  nieprzestrzeganiem przepisów  
 
 

 

 
 
5. Planowanie kierunki rozwoju  
 
-  Rozwój wsi poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów oraz środków    
   zewnętrznych,  
-  Zapewnienie właściwej opieki osobom starszym, 
-  Otwarcie klubiku, 
-  Wykorzystanie działek pod budownictwo mieszkaniowe, 
-  Wykorzystanie potencjału rekreacyjnego. 
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6. 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 
 

 
Co najbardziej zintegruje 
mieszkańców ? 

 
Spotkania i imprezy integrujące 
społeczność, festyny wiejskie, 
edukacja, podtrzymywanie tradycji 
robienia korony dożynkowej i udział  
w dożynkach, kultywowanie tradycji, 
wymiana doświadczeń z miastami 
partnerskimi 
 

 
Co nam najbardziej przeszkadza ? 
 

 
Brak zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, zagrożenia 
środowiskowe, mała dostępność 
komunikacji publicznej, brak żłobka 
 

 
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 

 
 
Jaki środki zewnętrzne zamierza się 
pozyskać dla sołectwa? 
 
 

 
 
Budowa nowego targowiska, 
zagospodarowanie terenu wokół 
Domu Kultury w Bierawie, 
Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą 
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7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć     
    aktywizujących społeczność lokalną na lata 2016-2023 
 
 

1) Wykonanie tablicy z mapą miejscowości Bierawa z czytelnymi 
nazwami ulic i instytucji 

 
Tablica ma za zadanie uatrakcyjnić miejscowość pod kątem turystycznym.  
Brak jest informacji o usytuowaniu poszczególnych budynków użyteczności 
publicznej oraz nazewnictwie ulic. 
 
Termin realizacji: 2017-2019 
Planowane koszty: 10.000,00 zł  
 

2) Wybudowanie profesjonalnego targowiska 
 
Zadanie obejmuje wybudowanie/stworzenie nowego targowiska. Obecne nie 
spełnia potrzeb mieszkańców i propozycji, które oferuje rynek. Jako planowaną 
nową lokalizację wskazuje się teren wokół budynku Urzędu Gminy. Inwestycja 
zwiększy komfort mieszkańców. 
 
Termin realizacji: 2017-2020 
Planowane koszty: 1.000.000,00 zł  
 

3) Utworzenie klubiku 
 
Brak miejsca dla najmłodszych mieszkańców jest bardzo często wskazywanym 
problemem. Planuje się wydzielenie pomieszczeń w istniejących już budynkach 
użyteczności publicznej celem funkcjonowania klubiku dziecięcego. 
Głównym celem tego zamierzenia jest zapewnienie opieki dzieciom                   
w wieku do 3 roku życia. 
 
Termin realizacji: 2016-2019 
Planowane koszty: 200.000,00 zł  
 

4) Wykonanie nowego, głównego rurociągu wody pitnej (ze studni                         
w Korzonku) do Bierawy, w miejsce istniejącego czynnego 
rurociągu wykonanego z rur azbestocementowych 

 
Zadanie w części już zrealizowane. Głównym celem jest wymiana rur 
azbestocementowych, szkodliwych z punktu widzenia zdrowia i środowiska. 
 
Termin realizacji: 2016-2019 
Planowane koszty: 500.000,00 zł  
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5) Odnowienie i wykonanie nowych znaków poziomych i pionowych na 
drogach sołectwa, stosownie do organizacji ruchu i przepisów 
prawa o ruchu drogowym 

 
Zadanie realizowane sukcesywnie.  Poprawia estetykę w sołectwie i zwiększa 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe rozwiązania dla tych 
znaków sprawiają, że są one bardziej widoczne. 
 
Termin realizacji: 2016-2023 
Planowane koszty: 100.000,00 zł  
 

6) Partycypacja w kosztach budowy ronda w centrum Bierawy 
(skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej). 

 
Skrzyżowanie usytuowane w centrum sołectwa, obok Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Bierawie oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 
wymaga szczególnego zachowania ostrożności. Budowa ronda byłaby,                         
z punktu widzenia uczestnika ruchu drogowego, najlepszym rozwiązaniem.                   
Z uwagi na fakt, że skrzyżowanie stanowią drogi  trzech kategorii (gminnej, 
powiatowej i wojewódzkiej), konieczne jest pozyskanie stosownych uzgodnień    
i porozumień z zarządcami dróg. 
 
Termin realizacji: 2019-2023 
Planowane koszty: 3.000.000,00 zł  
 

7) Odnowić istniejące oraz stworzyć nowe ścieżki rowerowe 
 
Obecne społeczeństwo jest bardzo zaktywizowane sportowo. Wolny czas 
spędzany jest na świeżym powietrzu, często poprzez jazdę na rowerze. Dąży 
się do tego, by zapewnić ku temu odpowiednie ścieżki rowerowe. Planuje się 
głównie wykorzystać do tego drogi transportu rolnego. 
 
Termin realizacji: 2019-2023 
Planowane koszty: 1.000.000,00 zł  
 

8) Zagospodarowanie placu przy Domu Kultury w Bierawie 
 
Zadanie ma na celu zagospodarowanie istniejącego placu obok GCKiR 
(powstałego po wyburzeniu budynku stolarni). Planuje się rozbudowę budynku 
istniejącego Domu Kultury, polegającą na dobudowie wiatrołapu, zadaszenia 
nad tarasem oraz pomieszczenia pomocniczego z przedsionkiem, a także 
wykonanie miejsc parkingowych na pozostałej powierzchni. 
 
Termin realizacji: 2017-2023 
Planowane koszty: 1.000.000,00 zł  
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9) Zagospodarowanie placu w centrum przy cukierni. 
 
Zadanie ma na celu zagospodarowanie placu obecnego targowiska poprzez 
wymianę nawierzchni na kostkę brukową, celem poprawy estetyki. 
 
Termin realizacji: 2017-2019 
Planowane koszty: 500.000,00 zł  
 

10) Podłączenie do sieci gazowej 
 
Umożliwienie mieszkańcom sołectwa przyłączania się do sieci gazowej celem 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz komfortu. 
 
Termin realizacji: 2018-2020 
 

11) Wybudowanie skateparku 
 
Skatepark, jako forma spędzania czasu dla najbardziej wymagających. Celem 
jest budowa profesjonalnego skateparku, który pozwoli rozwijać zainteresowania 
młodzieży z terenu sołectwa. 
 
Termin realizacji: 2020-2023 
Planowane koszty: 1.000.000,00 zł 
 

12) Doposażenie w niezbędny sprzęt Domu Kultury w Bierawie 
 
Dom Kultury w Bierawie stanowi główny ośrodek kulturalny. W wyniku jego 
bieżącej eksploatacji, konieczny jest jego remont / doposażenie w sprzęt 
pozwalający na komfortowe użytkowanie. Zakres doposażenia dotyczy samego 
domu kultury, jak i biblioteki, czy utworzenia siłowni.  
 
Termin realizacji: 2020-2023 
Planowane koszty: 100.000,00 zł 
 

13) Remont budynku szatni LZS na boisku sportowym wraz                                  
z reaktywacją drużyny 

 
Planuje się reaktywację drużyny sportowej oraz remont istniejącego budynku 
szatni na boisku LZS. Ocenia się, że w ten sposób szerzona będzie oferta 
sportowa sołectwa. 
 
Termin realizacji: 2020-2023 
Planowane koszty: 100.000,00 zł 
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14) Stworzenie placu zabaw przy ulicy Juliusza Jacka 
 
Plac zabaw, jako miejsce rekreacji dla najmłodszych i miejsce spotkań dla 
rodzin. 
 
Termin realizacji: 2020-2023 
Planowane koszty: 50.000,00 zł 
 

8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. 

 

Dom Kultury w Bierawie oraz jego otoczenie - są w nim obchodzone różnego 

rodzaju uroczystości, takie jak Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Maskarada                    

i inne. Co roku na placu obok Domu Kultury jest obchodzony Odpust Parafialny. 

Infrastruktura Domu Kultury w Bierawie wykorzystywana jest przez wszystkie 

sołeckie organizacje (OSP, TSKN, LZS, Rada Sołecka, Caritas i inne).  

To prawdziwe centrum spotkań dla mieszkańców, które sprzyja w nawiązywaniu 

kontaktów społecznych. 

Centrum rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców Bierawy w okresie letnim 

staje się również plac obok Kaczego Mostku II, gdzie organizowanych jest wiele 

imprez sołeckich. 

 
 
9. 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.  
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 Promocja Planu Odnowy wsi Bierawa będzie polegała na umieszczeniu 

dokumentacji na stronie internetowej pod adresem www.bierawa.pl oraz 

rozpropagowaniu informacji wśród mieszkańców. 
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